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Trata-se de uma interpretação das trajetórias de engajamento de Pierre Bourdieu (1930-2002)
e Florestan Fernandes (1920-1995), a partir da categoria de “sociologia pública”,
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de sua “sociologia crítica e militante”. Como fonte da pesquisa empírico-documental é
utilizada uma variedade de registros de Bourdieu e Fernandes, que tiveram como
interlocutores privilegiados um público extra-acadêmico. A hipótese é que ambos os autores
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It is an interpretation of the trajectories of engagement of Pierre Bourdieu (1930-2002) and
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INTRODUÇÃO
Esta tese foi redigida ao longo de 2016, ano repleto de movimentações no cenário
econômico e político do Brasil. O caráter solitário da redação de um estudo como este,
reforçado pelo afastamento das atividades docentes do último ano, não foram suficientes,
porém, para me isolar do “mundo real”. Como não me deixar afetar pelas diferentes formas de
opressão e resistência que se manifestaram no último período? Como é possível esta tese,
parte de minha atividade profissional e acadêmica, não estar localizada na arena dos conflitos
em que se produzem as questões públicas de que tratam as ciências sociais?
O tema tratado aqui é uma preocupação que me acompanha desde o início da
graduação em ciências sociais, há quase quinze anos. Entretanto, decidi enfrentá-lo mais
detidamente em virtude das reflexões suscitadas ao longo do primeiro ano do curso de
doutorado, que me fizeram questionar o sentido do ofício de sociólogo, considerando a
dimensão da especialização do trabalho intelectual e da profissionalização burocrática de
nossa disciplina. Foi nesse momento que tomei conhecimento da “sociologia pública”
(BURAWOY, 2005a) e decidi me apropriar dela como categoria para investigar, em
perspectiva comparada, os sentidos de engajamento público de dois dos mais autênticos
representantes da história da sociologia em âmbito mundial: Pierre Bourdieu (1930-2002) e
Florestan Fernandes (1920-1995).
Formulada pelo sociólogo britânico Michael Burawoy (1947-...), a sociologia pública
é um modo de fazer sociologia engajada com e para públicos extra-acadêmicos.1 Dois
elementos marcam a diferença entre a sociologia pública e as outras formas de produzir e
praticar sociologia que se limitam a falar dos públicos: o tipo de conhecimento envolvido –
reflexivo, não instrumental – e os interlocutores privilegiados – públicos mais amplos, para
além dos pares acadêmicos.
Investir em uma análise dessa natureza significou abandonar o projeto inicial da tese
que, de certa forma, havia me acompanhado desde a graduação. 2 Talvez não por acaso, minha

1

A distinção entre uma sociologia pública com e para públicos extra-acadêmicos diz respeito aos tipos possíveis
que Burawoy (2005a) demarca, respectivamente, para a sociologia pública orgânica e a sociologia pública
tradicional. Essa classificação é abordada no primeiro capítulo, sendo retomada ao longo da tese.
2
Os comentários e sugestões por ocasião da qualificação do projeto de tese foram fundamentais para delimitar o
objeto aqui estudado. O esboço original compreendia um escopo maior de autores, que, por recomendação da
banca, foram reduzidos a Pierre Bourdieu e a Florestan Fernandes. Nesta tese, busco realizar uma comparação
entre dois autores localizados no campo “progressista”, mas estou ciente de que essa perspectiva não é exclusiva
da sociologia pública.
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trajetória acadêmica esteve concentrada no que é denominado “sociologia do trabalho”, assim
como a de Burawoy e a de seus principais interlocutores no Brasil, Marco Aurélio Santana e
Ruy Braga. Entretanto, mais que encarar o tema desta pesquisa como uma “especialidade”
entre outras, entendo que a discussão de uma sociologia da sociologia é parte de um exercício
reflexivo indispensável. 3
Desse modo, o objetivo geral desta tese está circunscrito em uma interpretação da
sociologia pública de Bourdieu e Fernandes, analisando, para isso, suas experiências de
engajamento público com e para um público extra-acadêmico, sem deixar de lado a produção
sociológica desses autores voltada para um público acadêmico. A sociologia pública
comparece, portanto, como um recurso da comparação, principal elemento metodológico e
também estratégico-político, e não tanto como objeto. Proponho, assim, por meio da
classificação proposta por Burawoy (2005a), verificar em que medida Bourdieu e Fernandes
são sociólogos públicos e de que forma os autores perceberam essas experiências de
engajamento público, no que diz respeito às suas próprias teorias sociológicas.
Seguindo essa linha argumentativa, este estudo foi orientado sobretudo pelo
entendimento de que Bourdieu e Fernandes são comparáveis. Com histórias de vida marcadas
por contradições internas análogas, ambos se debruçaram sobre inquietações bastante
próximas. Ambos foram sociólogos reflexivos e se dedicaram a refletir sobre as condições de
produção do conhecimento sociológico por meio das chamadas “sociologia do conhecimento”
e “sociologia da ciência”. Além disso, ambos foram críticos do sistema universitário, embora
também cultivassem certo apreço pelo espaço da academia. Ambos se sentiram “intrusos” no
ambiente acadêmico em virtude de suas origens de classe e, dessa perspectiva, teceram
críticas à sociedade estabelecida. No entanto, o ponto de interesse mais fundamental, e que
constitui a própria hipótese desta tese, consiste no fato de que Bourdieu e Fernandes foram
importantes sociólogos públicos. Ambos permaneceram por um longo período como
sociólogos “profissionais” e “críticos”, mas, no final de suas trajetórias, dedicaram-se a um
público mais amplo. Suas intervenções políticas desempenharam um importante papel nos
debates públicos francês e brasileiro. Bourdieu e Fernandes caminharam, cada vez mais, da
condição de renomados acadêmicos para o interior da arena política.

3

Como veremos mais adiante, Bourdieu (1983b) afirma que a sociologia da sociologia não é uma
“especialidade” entre outras, mas sim uma condição fundamental para levarmos a sério o caráter científico da
própria sociologia.
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Apesar de a categoria sociologia pública ter sido formulada em 2004, o debate sobre o
engajamento público dos sociólogos não é novidade. 4 A especificidade da sociologia pública,
nesse sentido, corresponde a uma particularidade do ofício de sociólogo de conjugar sua
produção sociológica com públicos extra-acadêmicos (BURAWOY, 2005a). É nesse sentido
que a “sociologia como esporte de combate”, de Bourdieu, e a “sociologia crítica e militante”,
de Fernandes, têm muitas semelhanças com o que Burawoy denomina “sociologia pública”.
A opção de realizar uma abordagem comparativa entre o engajamento público de
Pierre Bourdieu e Florestan Fernandes parte de um entendimento inicial de que ambos são, de
algum modo, “sociólogos públicos”. Tanto Bourdieu quanto Fernandes construíram um estilo
de sociologia reflexiva para públicos extra-acadêmicos. Essa hipótese não busca negligenciar,
contudo, o fato de que o engajamento público extrapola a categoria de sociologia pública,
tampouco a possibilidade de uma pluralidade ideopolítica das sociologias públicas.
Considerando essas questões e tendo como objetivo oferecer uma leitura possível desses
autores, busco mobilizar e aprofundar a sociologia pública em uma dimensão heurística, mais
acadêmica, aliada a uma dimensão política, normativa, entendendo a necessidade de articular
a sociologia com públicos que não são exclusivamente acadêmicos.
Seguindo as pistas de Braga e Santana (2009), existe no Brasil uma tradição de
sociologia pública que tem em Florestan Fernandes seu principal expoente. Pela avaliação do
próprio Burawoy (2005a), Pierre Bourdieu é o maior sociólogo público de nosso tempo.
Bourdieu e Fernandes construíram suas trajetórias acadêmicas corporificando um estilo
profissional de sociologia. Ambos, depois da consagração acadêmica – Bourdieu como
membro do Collège de France e Fernandes como professor catedrático da Universidade de
São Paulo (USP) –, elaboraram um intenso engajamento fora da academia, através da
construção de novos canais de comunicação de sua sociologia e de engajamento com um
público extra-acadêmico. No caso de Bourdieu, já nos anos 1990, em seus embates críticos
contra o neoliberalismo, por meio de uma sociologia como esporte de combate; em
Fernandes, a partir do final dos anos 1970, em suas críticas à ditadura civil-militar brasileira e

O termo “engajamento”, do francês engager, tem sua origem no século XIX, em meio aos debates sobre a
função das convicções e dos valores do escritor e sua utilidade política, em um mesmo contexto de surgimento
do termo “intelectual”, conforme veremos mais adiante. Nos anos 1940, a palavra foi popularizada com sua
utilização pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980), embora o engajamento extrapole os intelectuais, se
considerados uma categoria específica. Entendo por engajamento, ou engajamento público, uma ação ou um
discurso de comprometimento com questões públicas. O fato de tomar parte de um conflito não deve ser
entendido, porém, de forma voluntarista, por meio de uma decisão “soberana” de se engajar. Por outro lado,
considerar as “experiências” de engajamento abre mais espaço para as possibilidades de traçar diferentes
caminhos e direções de engajamento, considerando as condições sociais nas quais essas experiências estão
inseridas. Tal foi o enfoque que busquei tomar nesta tese.
4
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à transição “pelo alto” para a Nova República, por meio da sociologia crítica e militante. Ou
seja, cada qual a seu modo foi capaz de desenvolver diferentes “estilos” de sociologia e,
especialmente ao final de suas trajetórias, foi convergente com o sentido de uma sociologia
pública tal como formulada por Burawoy. 5
Diante dessas questões, busco demonstrar a hipótese de que Bourdieu e Fernandes
foram sociólogos públicos, uma vez que desenvolveram um notável conhecimento reflexivo
para públicos extra-acadêmicos, traçando caminhos que, embora distintos, são comparáveis
entre si. Para explicar esses distintos caminhos da sociologia pública, recorremos também às
diferenças entre os contextos político-intelectuais e histórico-sociais francês e brasileiro, além
das próprias trajetórias biográficas, que contribuem para dar um tratamento mais “humanista”
a Pierre Bourdieu e a Florestan Fernandes, objetos desta tese.
Como toda categoria, a sociologia pública precisa ser examinada em condições
históricas concretas. No contexto norte-americano, a elaboração da sociologia pública aparece
especialmente como uma crítica de Burawoy a uma sociologia pouco envolvida nas questões
públicas.6 Contudo, tanto no contexto francês, de Bourdieu, quanto no brasileiro, de
Fernandes, existe uma tradição consolidada de intelectuais públicos que se vincularam de
forma estreita aos debates e conflitos sociais presentes na arena pública. Esses elementos
demonstram que a apropriação crítica de uma categoria formulada à luz do contexto da
sociologia norte-americana somente faria sentido no Brasil dadas as condições objetivas da
sociologia existente no país. Em que medida, afinal, esse debate poderia ser justificado? 7
Parto do princípio de que a sociologia pública ecoa no Brasil menos como uma
exigência em face da história da sociologia brasileira e mais como uma crítica indireta ao
atual estado da sociologia no país. 8 A sociologia pública pode consistir em uma alternativa ao
nível de profissionalização burocrática que vem se consolidando na sociologia brasileira nos
últimos anos. Penso, por exemplo, no conjunto de mecanismos baseados em critérios de
Ainda que a categoria “sociologia pública” não seja, obviamente, uma reivindicação desses dois sociólogos, já
que foi construída por Burawoy (2005a) posteriormente.
6
A sistematização da categoria “sociologia pública” ocorreu em circunstância da abertura do congresso da
Associação Americana de Sociologia (ASA) em 2004, por seu então presidente Michael Burawoy.
Posteriormente, entre 2010 e 2014, o sociólogo foi presidente da Associação Internacional de Sociologia (ISA).
7
A validade desse debate originalmente norte-americano em contextos nacionais distintos, como é o caso do
Brasil, foi uma questão levantada por Boaventura de Sousa Santos em comentário sobre esta pesquisa, durante
grupo de trabalho no XII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, do qual foi coordenador, em
janeiro de 2015, na Universidade Nova de Lisboa. Na ocasião, apresentei a comunicação “Sociologia pública e
engajamento: controvérsias na teoria sociológica contemporânea”, em que tive a oportunidade de debater alguns
caminhos de pesquisa da tese.
8
Obviamente, não pretendo me referir de forma esquemática ao estado complexo e heterogêneo da sociologia
brasileira contemporânea, mas sim chamar a atenção para o fato de ela estar, em muitos casos, voltada tão
somente para o circuito restrito do ambiente acadêmico.
5
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produtividade acadêmica, que, em muitos casos, engessam o fazer sociológico em detrimento
de sua capacidade criativa. No ambiente competitivo do circuito acadêmico, a publicação em
periódicos científicos localizados no topo dos rankings vem sendo o principal critério de
avaliação de desempenho e de produtividade. A sociologia pública pode ser útil para repensar
a produção e a divulgação do conhecimento sociológico nesses termos, ainda mais se
levarmos em consideração que, em sua quase totalidade, essa produção científica é lida,
quando muito, por alguns de nossos pares acadêmicos. 9
Partindo do contexto nacional, Ruy Braga, Sylvia Garcia e Leonardo Mello e Silva
(2009) consideram que é difícil imaginar um país onde o debate sobre a sociologia pública
faça mais sentido do que no Brasil: em primeiro lugar, em virtude da estrutura desigual da
sociedade brasileira, que oferece um rico material histórico para a sociologia crítica, reflexiva
e engajada com públicos extra-acadêmicos; e, em segundo lugar, pela presença de uma
tradição de sociologia crítica e militante inaugurada por Florestan Fernandes, que dialoga
fortemente com a proposta de Michael Burawoy. Segundo Jacob Lima, no caso brasileiro,
essa sociologia engajada com públicos e localizada na arena dos debates e das ações políticas
esteve presente sobretudo no período da ditadura, sendo, no período seguinte, seguida por
“preocupações mais profissionais” (LIMA, 2014, p. 58). Tendo como panorama justamente
esse estado da sociologia contemporânea, mais profissional e menos “pública”, temos,
segundo o autor, a motivação para travar esse debate no país. Considero essas, portanto, as
condições objetivas que dão sentido ao debate da sociologia pública no Brasil.
A ideia de elaborar um estudo a ser somado à reflexão acumulada sobre Bourdieu e
Fernandes se sustenta na possibilidade de acrescentar a essas reflexões uma análise que
permita enfatizar ângulos ainda pouco explorados. Apesar de os autores trabalhados aqui já
terem sido objeto de muitas e variadas reflexões, a comparação entre as distintas experiências
de engajamento público de Bourdieu e Fernandes por meio da chave da sociologia pública
permite iluminar certas complementaridades e alguns pontos contraditórios que atravessam os
sentidos dessas trajetórias.
Entendendo a pesquisa sociológica como um “artesanato intelectual” (MILLS, 2000),
que constrói, desconstrói e reconstrói novos sentidos e possibilidades interpretativas, essa
leitura parte de uma crítica imanente e transcendente dos sociólogos em tela: sem intenção de
9

Pensando na intensa demanda por publicação de artigos nas condições descritas, faço essa avaliação mais como
um relato baseado em experiências pessoais, um exercício de reflexividade, como integrante da equipe editorial
da revista dos estudantes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (PPGSA/UFRJ), e sobretudo como docente de uma instituição federal de ensino, o Centro
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ).
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reduzir um autor ao outro, mas sim de buscar apreender e apontar a lógica interna da teoria e
também de incorporar, seletivamente, de uma perspectiva própria, um olhar externo, uma
interpretação que a sociologia pública oferece.
No processo de condução da pesquisa, os cuidados metodológicos apontaram a
necessidade de uma atenção para com o objeto de estudo. Com trajetórias biográficas e
sociológicas bastante sinuosas, as experiências de engajamento público vividas por Bourdieu
e Fernandes são, por isso mesmo, profícuas para a análise empreendida nesta tese. Por essas
razões, não busco “ler” as trajetórias de Pierre Bourdieu e Florestan Fernandes em termos
típico-ideais do fazer sociológico. Do mesmo modo, não se trata de expor as teses de ambos
os autores com profundidade, mas sim de resgatá-las à medida que interessar reconstruir as
trajetórias com base em uma interpretação determinada. A noção de trajetória que defendemos
aqui parte de uma crítica às análises que se concentram em descrições e em relatos empíricos
ou em construções abstratas e generalistas. Tomamos o sentido de trajetória como um
processo, plena de relações recíprocas, que extrapola uma visão linear e uma polarização entre
condicionantes internos e externos.
O desafio que busco empreender, e que considero o fio da navalha sociológico,
consiste tanto em captar a dimensão empírica das experiências de engajamento público, no
bojo das manifestações fenomênicas mais imediatas, quanto em uma apreensão capaz de
compreender as possibilidades e limites desse engajamento de uma perspectiva processual e
histórica. Desse ângulo, os momentos de acomodação, resistência ou revolta dos repertórios
políticos são expressões possíveis no interior dessas trajetórias. Longe de tomarmos essas
manifestações como provas de uma personalidade revolucionária ou conservadora, trata-se de
momentos que expressam a multiplicidade de elementos contraditórios que constituem a
trajetória particular desses indivíduos.
Parto do pressuposto de que tanto o movimento da realidade quanto as construções
teóricas que refletem sobre a mesma realidade devem ser apreendidos por meio das
contradições e continuidades das quais a análise não se isenta de forma completa e que são
próprias do movimento do real. Assim, ao mesmo tempo que assumo o ponto de vista
processual e comparativo, busco romper com uma visão disjuntiva entre texto e contexto. Não
se trata de buscar a mera adequação ou não dos textos trabalhados aos contextos, processos
históricos reais a partir dos quais são produzidos. É certo que o movimento dos conceitos
reflete o movimento da realidade, mas não são reduzidos a ela. Com isso, os conceitos e as
teorias têm certa eficácia histórica, sempre à luz dos contingenciamentos dos quais a
elaboração teórica não está isenta.
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Isso significa que, no sentido de uma crítica imanente, busco compreender os
conceitos e as categorias dos autores em uma apreensão desses instrumentos a partir de seus
variados objetos empíricos. Por outro lado, no sentido de uma crítica que transcende Bourdieu
e Fernandes, o objetivo é realizar uma interpretação especialmente localizada em suas
experiências de engajamento público como sociólogos a fim de pensarmos possíveis
interlocuções com a sociologia pública.
Da perspectiva comparativa e no plano das técnicas de pesquisa, foi utilizada a
pesquisa empírico-documental. O material empírico desta tese é constituído de diferentes
modalidades de registros de Bourdieu e Fernandes. Delimitando de modo mais claro, além das
obras e contribuições direcionadas a um público acadêmico, foi realizada uma pesquisa
exploratória das experiências de engajamento público utilizando-se um campo específico, que
teve como objetivo reunir um conjunto de documentos e registros formulados para e/ou com
um público extra-acadêmico: artigos jornalísticos e entrevistas, livros de interesse editorial
extra-acadêmico, participações em programas de televisão, documentários, manifestos,
petições e declarações públicas, participações em movimentos sociais e organizações políticopartidárias, entre outros. É importante reconhecer que os registros utilizados não estão isentos
de omissões, imprecisões e equívocos. Ainda que tais registros possam nos dizer muito, de
forma alguma nos dizem a totalidade sobre a sociologia pública de Bourdieu e Fernandes.10
A tentativa de classificação apresentada para ambos os autores não deve ser encarada
como uma divisão rígida, menos ainda marcada por inflexões a priori. As inflexões e suas
continuidades 11 possíveis são levadas em consideração apenas como resultado do processo de
investigação, e não como ponto de partida. Ao propor uma interpretação dos autores tal como
busco realizar nesta tese, o interesse não consiste em evidenciar de antemão cortes ou
inflexões no interior das respectivas teorias sociológicas ou de suas metodologias. Ou seja,
não se trata de condensar a complexidade das trajetórias dos autores em uma simplificada
classificação entre um suposto Bourdieu e Fernandes “da juventude” e “da maturidade”.
Entendo que a tentativa de classificação proposta – com base em uma leitura de trajetória em
processo – não hierarquiza as formulações e pesquisas “da maturidade” em detrimento do

10

A pesquisa explanatória a que me refiro consiste nos levantamentos da sociologia pública de Pierre Bourdieu e
Florestan Fernandes que disponibilizo como apêndices a esta tese. Cabe destacar que o objetivo dessa pesquisa
exploratória não foi cobrir a totalidade dos registros, mas sim oferecer elementos empíricos para as hipóteses que
busquei demonstrar.
11
Inflexões e continuidades presentes tanto na prática do engajamento quanto nas formulações teóricas dos
autores, bem como nos entrelaçamentos entre si previstos (ou não) por eles.

19

momento anterior, como se estivessem ali os elementos mais importantes dos
desenvolvimentos sociológicos dos autores.
Considerando as indicações metodológicas apontadas anteriormente, para efeitos de
exposição, esta tese está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo, “A sociologia
pública como agenda de pesquisa”,12 apresenta uma análise da categoria de sociologia
pública. As reflexões foram amparadas em textos e contribuições do sociólogo Michael
Burawoy, em especial na célebre conferência “For the public sociology” (BURAWOY,
2005a) na condição de presidente da ASA em 2004. Sem a pretensão de dar conta da
complexidade do debate sobre a sociologia pública, esse capítulo aborda a questão da
reflexividade da sociologia, a teoria da divisão do trabalho sociológico e a compreensão
acerca de público, e apresenta um panorama dos debates e críticas que essa proposta suscitou
sobretudo no âmbito da sociologia norte-americana. Assim, parto da seleção de algumas
questões teórico-conceituais e metodológicas fundamentais para problematizar, mais adiante,
o sentido dos engajamentos de Pierre Bourdieu e Florestan Fernandes. Ao eleger a sociologia
pública como parâmetro de comparação entre os engajamentos públicos desses autores, estou
ciente de que ambos extrapolam a categorização como sociólogos públicos. Nesse sentido,
localizo a sociologia pública como uma particularidade do debate sobre o intelectual público,
necessária para a interpretação que busco realizar de Bourdieu e Fernandes.
Como o próprio Burawoy (2005a) considera, a sociologia pública não é resultado
apenas de embates e de discursos localizados no interior da disciplina; também se encontra
mediada por configurações e processos societários de caráter mais amplo e de certa forma os
reflete. Nessa linha de pensamento, torna-se clara a necessidade de considerar as condições
nas quais emergiu essa categoria, bem como as diferentes estratégias de intervenção
construídas no âmbito dos atores sociais.
O segundo capítulo, “Trajetórias biográficas e sociológicas”, apresenta um resgate
abrangente – e, por isso mesmo, não deixa de ser exclusivo e esquemático – dessas trajetórias,
demonstrando as tendências mais gerais e buscando verificar se as formulações teóricas e
metodológicas refletem e são, por vezes, refletidas nos engajamentos públicos de Bourdieu e
Fernandes. Como forma de reconstituir os traços mais fundamentais da sociologia pública
esboçada pelos dois sociólogos, as dimensões dessas trajetórias são divididas, para fins

12

Parte desse capítulo já foi trabalhada por mim na qualificação do projeto de tese intitulado Abrir a sociologia
pública: fronteiras disciplinares e engajamento na teoria sociológica contemporânea.
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analíticos, em quatro momentos. 13 A classificação baseada em “momentos” das trajetórias não
tem intencionalidade exclusivamente temporal – ainda que o elemento temporal seja
importante para a análise realizada –, tampouco tenho a pretensão de analisar as respectivas
trajetórias em sua totalidade. O objetivo aqui consiste em buscar, em Bourdieu e em
Fernandes, as concepções que mais de perto interessam para construir um sentido para uma
sociologia pública desses autores – seja para complementar, seja para contrastar.
O primeiro momento, ou a primeira subseção do segundo capítulo, “De Vicente a
Florestan, de Félix a Bourdieu”, enfoca os aspectos mais imediatamente biográficos que
conduziram os dois autores à sociologia, à luz das respectivas condições sociais. A análise
que se apresenta privilegiou a autorreflexão que Bourdieu e Fernandes desenvolveram
tardiamente. Especialmente em Esboço de autoanálise (BOURDIEU, 2005) e “Em busca de
uma sociologia crítica e militante”, publicado em A sociologia no Brasil (FERNANDES,
1977), ambos se converteram em objetos de sua própria análise sociológica.
O segundo momento, intitulado “Encontros teóricos e confrontos com a realidade”,
apresenta alguns traços da formação sociológica de Bourdieu e Fernandes: a iniciação à
pesquisa, a perspectiva antropológica e etnográfica, e as influências teóricas e metodológicas.
No caso de Bourdieu, sua passagem da filosofia para as ciências sociais em um contexto de
envolvimento com a luta pela descolonização da Argélia, bem como a influência da filosofia
da ciência de Bachelard (1884-1962), permeia a abordagem. Quanto a Fernandes, a análise se
volta para a “formação sociológica” com seu ingresso no ensino superior, motivado por
paixões políticas, até a obtenção da livre-docência na cadeira de sociologia I em um contexto
de fim do Estado Novo e de arrefecimento de seu engajamento público.
O terceiro momento, “Sentidos do ofício para sociólogos consagrados”, recupera
algumas formulações compreendidas em uma espécie de “maturidade sociológica”, período
em que Bourdieu e Fernandes assumiram posições de destaque no interior da universidade e
conquistaram notabilidade intelectual. Como um prolongamento de Ofício de sociólogo
(BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 2010 [1968]), Bourdieu enfatiza sua defesa
da autonomia do campo científico em um cenário em que está imerso no mundo acadêmico e
formula suas primeiras sugestões em torno de uma “Realpolitik da razão”. Por parte de
Fernandes, a consolidação de sua carreira acadêmica, em especial com A integração do negro

A divisão em “momentos” da trajetória do sociólogo francês foi baseada na edição de Intervenciones políticas:
un sociólogo en la barricada (BOURDIEU, 2015), publicada pela primeira vez após seu falecimento. Quanto a
Florestan, a classificação foi baseada fundamentalmente na divisão realizada pelo próprio autor no texto “Em
busca de uma sociologia crítica e militante”, publicado em A sociologia no Brasil (1977).
13
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na sociedade de classes (2008a, 2008b), publicado em 1964, e seu engajamento nas reformas
da educação pública demarcam sua abordagem no contexto do breve ensaio “democrático” da
política brasileira, que perdurou até o golpe de 1964.
Por fim, o último momento – “A sociologia como esporte de combate, a sociologia
crítica e militante” – apresenta alguns traços fundamentais das reflexões dos autores que
contribuem para legitimar um novo discurso e uma nova prática de resistência. Esse momento
também foi marcado por mudanças estilísticas significativas, que, muitas vezes, contrastaram
com seus textos anteriores mais herméticos. No caso de Bourdieu, recuperamos suas
primeiras formulações de um novo sentido para o papel dos intelectuais, sobretudo em As
regras da arte, publicado em 1992. Em A miséria do mundo, obra da qual foi coordenador,
com publicação em 1993, Bourdieu (1997a) sugestiona ações e tarefas para movimentos
antiglobalização neoliberal, abertamente disposto a contribuir científica e politicamente para a
reinvenção do papel do intelectual nesse contexto. Fernandes, após sua cassação, aderiu
abertamente ao marxismo no terreno sociológico, sobretudo com A revolução burguesa no
Brasil, publicada em 1975, e à defesa de uma sociologia crítica e militante. A orientação geral
do capítulo “Trajetórias biográficas e sociológicas” é resgatar alguns traços das sociologias de
Bourdieu e Fernandes direcionadas a um público fundamentalmente acadêmico. 14
O terceiro capítulo – “Engajamentos públicos pelas lentes da sociologia pública” –
recupera os diálogos e intervenções de Bourdieu e Fernandes construídos com e para um
público extra-acadêmico sobretudo ao final de suas trajetórias. As relações e interações das
análises ajudam a amparar o sentido de uma crítica que transcende os próprios autores. Ou
seja, parte de uma interpretação determinada dos engajamentos públicos como forma de
possíveis contribuições para uma sociologia pública nos dias de hoje. Assim, o terceiro
capítulo tem como objetivo fornecer uma síntese das sociologias públicas de Bourdieu e
Fernandes, partindo dos subsídios analíticos que busquei oferecer nos capítulos anteriores.
Retomando a classificação de Burawoy (2005a), analiso o sentido da sociologia pública
desses dois sociólogos e se os engajamentos se encontram refletidos em suas concepções
sociológicas e se as refletem. Os textos e outros registros de Bourdieu e Fernandes
direcionados a um público acadêmico – conforme analisado no segundo capítulo – e os
contextos nos quais estão inseridos se coadunam em relações, contraditórias até, e demarcam
determinadas visões de mundo que iluminam as respectivas abordagens sociológicas e os
engajamentos públicos.

14

Nos termos de Burawoy (2005a), refiro-me às sociologias profissional e crítica.
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O confronto de Bourdieu e Fernandes com a sociologia pública, referenciada em
Burawoy, cujos resultados exploramos no final do terceiro capítulo, pode contribuir para
oferecer uma nova perspectiva – teórica e política – ao esforço coletivo de reconstrução de
uma teoria sociológica a partir do engajamento público, especialmente no contexto brasileiro,
em que até hoje é reconhecida essa tradição de sociologia pública. Desse modo, os registros
analisados devem ser úteis como um repertório de questões para o debate e para o
engajamento público dos sociólogos nos tempos atuais.
Nesse sentido, Pierre Bourdieu e Florestan Fernandes não comparecem nesta tese
apenas como “objeto” de pesquisa, mas como sujeitos, com suas (auto)consciências sociais e
políticas. Pierre e Florestan, sujeitos reais, aparecem revelados em um projeto determinado de
engajamento público que ambos esboçaram em especial no final de suas trajetórias de vida. A
sociologia pública é transformada em instrumento heurístico e normativo para a argumentação
exposta nas páginas que seguem: analisando o lugar do engajamento nas trajetórias
biográficas e sociológicas de Bourdieu e Fernandes e transformando a sociologia pública em
prática e agenda de pesquisa.
Longe de serem tomados como sociólogos exemplares, uma vez que conjugam, cada
qual a seu modo, a sociologia com o engajamento público, Bourdieu e Florestan podem
contribuir para iluminar novas e antigas estratégias para o ofício de sociólogo. Ou seja, mais
do que se deter nesses casos ilustrativos como pontos de chegada, esta tese busca oferecer
pistas e caminhos para uma sociologia pública. Por essas razões, é, em si, um ponto de
partida.
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1 A “SOCIOLOGIA PÚBLICA” COMO AGENDA DE PESQUISA

Mas argumentar que o futuro da sociologia pública
dependerá apenas de forças estruturais é perder o ponto da
própria sociologia pública. Para atender ao chamado da
sociologia pública com seriedade, sejamos simpáticos ou
hostis a ela, significa reconhecer que a defesa e o
engajamento público reflexivo são eles próprios
consequentes e que o futuro não está traçado. Os
sociólogos não podem fazer sua própria disciplina sob as
condições de sua própria escolha, mas eles fazem a
disciplina. Neste sentido, o futuro da sociologia pública
dependerá, de algum modo, das escolhas que os próprios
sociólogos fazem, individualmente e, mais importante,
coletivamente, para si e para a disciplina como um todo.
(Robert Zussman e Joya Misra)

A sociologia nasce, no século XIX, como forma de responder aos desafios impostos
pelas novas configurações do mundo capitalista urbano-industrial a partir de uma perspectiva
que não se limitava à análise; também se apresentava como intervenção prática. Ou seja, o
engajamento público da sociologia e dos sociólogos tem sua existência desde o surgimento da
própria sociologia como ciência. Nos Estados Unidos, uma inflexão desse impulso
“reformista” cedeu lugar à defesa de uma sociologia mais profissional e institucionalizada
especialmente no pós-Segunda Guerra. É sobretudo nesse quadro de embates entre a
profissionalização restrita ao ambiente acadêmico e a intervenção mais diretamente política
tanto da disciplina, no sentido coletivo, quanto dos sociólogos, como atores políticos, que
nasce o debate em torno da sociologia pública. Apesar de ter aparecido pela primeira vez, de
forma sistematizada, no discurso de Burawoy, como uma resposta direta ao estado atual da
sociologia dos Estados Unidos, sustento aqui que a sociologia pública não é um ponto da
agenda do debate exclusivo da sociologia norte-americana. Trata-se, portanto, de verificar
como a categoria “sociologia pública” permite iluminar novas perspectivas sobre o papel da
sociologia na sociedade contemporânea.
1.1 ESTUDO DE CASO AMPLIADO E REFLEXIVIDADE
Professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Michael Burawoy (1947-...) é
considerado um dos principais sociólogos da atualidade. Sua trajetória sociológica é marcada
pela análise do trabalho no contexto das relações de produção capitalista e socialista do ponto
de vista dos mais imediatamente envolvidos nesses processos: os trabalhadores. Para tanto,
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Burawoy combinou esse interesse com uma experiência de mais de vinte anos de trabalho
como operário em quatro diferentes países entre as décadas de 1970 e 1990.
Sua formação em sociologia ocorreu a partir de 1968, na Zâmbia, quatro anos depois
da independência do país. Atuando como etnógrafo do trabalho, o emprego de encarregado de
pessoal em uma mina de cobre lhe permitiu, por meio da observação participante, analisar as
relações raciais no interior da indústria carbonífera do país, incorporando na análise tanto a
história colonial da Zâmbia quanto a estrutura de classes vigente no pós-independência.15
Em seguida, Burawoy partiu para os Estados Unidos para realizar o doutorado em
sociologia, conciliando com o emprego como operador de máquinas no sul de Chicago entre
1974 e 1975.16 Essa experiência resultou em seu doutoramento pela Universidade de Chicago
em 1976 e em um de seus trabalhos mais conhecidos, A fabricação do consentimento,
publicado originalmente em 1979:
[...] trabalhei nas fábricas como pesquisador acadêmico, mas também, ao mesmo
tempo, trabalhava como um operador de máquinas “sem habilidade”, observando
como as pessoas se relacionam entre si, tentando entender como é ser um
trabalhador em diferentes lugares, participando de fato da vida desses trabalhadores.
(BURAWOY, 2015).17

Com o objetivo de analisar o processo de trabalho em relações predominantemente
socialistas, Burawoy se deslocou para a Hungria em 1983, onde permaneceu até 1989. Até
conseguir emprego como operador de fundição18 na maior fábrica de aço húngara na época,
conhecida como “Os Siderúrgicos de Lênin”, o sociólogo trabalhou em fábricas de
champanhe, chiclete e montagem de automóveis. Meses antes do colapso da União Soviética,
Burawoy se mudou para o país, onde foi trabalhador em uma fábrica de móveis e de borracha
em 1991:
Nós vimos que o mesmo processo regressivo que havia expelido meus colegas de
trabalho nas fábricas, expelira-me do meu próprio lugar no campo. [...] Marcado
pelo gênero, pela nacionalidade e por qualificações desnecessárias, eu havia me

“Zâmbia tinha ganho fazia pouco tempo a independência. Estávamos todos interessados em como o póscolonialismo levaria o país – em direção ao socialismo, capitalismo, ou uma mistura dos dois? Quais eram as
chances de consolidação da democracia e independência econômica. Foram dias inebriantes quando tudo parecia
possível” (BURAWOY, 2016). Disponível em: <https://circuitoacademico.com.br/2016/04/08/humanos-dashumanas-entrevista-com-michael-burawoy>. Acesso em: 10 out. 2016.
16
Sem bolsa de estudos na universidade, o autor afirma que o emprego na fábrica representou “mais uma fonte
de renda do que propriamente um campo de pesquisa” (BURAWOY, 2014, p. 109).
17
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=Y5wOabBYG5o> (00:26-00:43).
Acesso em: 9 jan. 2017.
18
Segundo Burawoy, “[...] eu sonhava em me tornar esse tipo de trabalhador porque o operário do forno, dentro
de uma fábrica de aço, era o trabalhador icônico do socialismo. Era o trabalhador que representava o poder do
socialismo
de
transformar
o
mundo,
transformar
a
sociedade”.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=Y5wOabBYG5o> (2:00-2:19). Acesso em: 9 jan.
2017.
15
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transformado em etnógrafo fora do lugar, pronto para uma desonrosa aposentadoria
do campo. [...] Começara minha escapada socialista com uma veia otimista,
procurando pelas raízes progressistas do Movimento Solidariedade e pelas
possibilidades de um socialismo democrático. Terminei com uma veia pessimista,
narrando o eclipse da própria noção de socialismo, dissolvido em um capitalismo de
rapina. Estas são as dialéticas da etnografia – você nunca termina como começou,
inclusive porque essa pesquisa localiza-se em um espaço e tempo reais.
(BURAWOY, 2014, p. 271-277).

Essas experiências de pesquisa participante tiveram como orientação uma concepção
de etnografia capaz de construir as conexões micro e macro pela reconstrução teórica: “Se
meus pontos de partida têm sido minas e fábricas, meu destino final são universos mais
amplos, procurando compreender a economia, o Estado e a sociedade dentro da qual aquelas
estão inseridas e através da qual são transformadas” (BURAWOY, 2014, p. 282). O “estudo
de caso ampliado”19 permitiu, portanto, pôr em tela os processos históricos por meio das
experiências no chão da fábrica, no interior dos processos de trabalho: descolonização
(Zâmbia), transição para o “capitalismo organizado” (Chicago), transição para o socialismo
soviético (Hungria) e transição do socialismo soviético para o capitalismo (União
Soviética/Rússia).
No fundo desses trabalhos, podemos encontrar uma preocupação do autor com a
defesa de uma “sociologia reflexiva”. Segundo Burawoy (2014, p. 29), a reflexividade é uma
ferramenta indispensável para a pesquisa sociológica e precisa se estender de nossa relação
com o objeto de estudo para nossa própria compreensão e prática do exercício da sociologia.
Portanto, como parte de um modelo científico que lhe é próprio, a ciência reflexiva, e
realizando-se por meio do engajamento.
Na condição de cientistas sociais, somos parte do mundo que estudamos.
Geralmente, nós nos isolamos dos dilemas que isso produz. Erguemos as barricadas
da torre de marfim pra nos proteger, relegando a tarefa de coletar dados, acessando o
mundo empírico à distância, sepultando-nos em arquivos ou mesmo encurralando
nossos objetos de pesquisa em laboratórios. Como observadores participantes,
deixamos pra trás essas proteções e mergulhamos mundo afora, o que nos força a
refletir mais profundamente sobre nossas relações com esse mundo – relações que
são tanto inerentes à imediatez das comunidades que estudamos como se estendem
também para nossas responsabilidades e obrigações como cientistas sociais de uma
forma geral, independente das técnicas que empregamos. Como um caso extremo de
pesquisa, a observação participante ajuda-nos a refletir sobre as tensões existentes
entre nossa prestação de contas perante o mundo que estudamos e nossas obrigações
frente à comunidade acadêmica. (BURAWOY, 2014, p. 305).

Contudo, entre todas essas experiências de etnógrafo, foi em sua atividade na Zâmbia
que Burawoy se identificou como “etnógrafo público”. O resultado desse trabalho, A cor da
Denominado por Burawoy (2014) “extend case method”, é usualmente traduzido como “método do estudo de
caso ampliado”. Burawoy (2014, p. 119) também se refere ao “estudo de caso ampliado” como método da
Escola de Antropologia Social de Manchester.
19
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classe nas minas de cobre [1972], foi publicado pela Universidade da Zâmbia e teve grande
repercussão em audiências extra-acadêmicas, embora distante do sentido esperado pelo autor:
“[...] os gerentes da empresa em Lusaka usaram meu livro para disciplinar a administração no
Cinturão do Cobre. O carimbo da certificação acadêmica fez da minha pesquisa uma arma nas
mãos das companhias mineradoras” (BURAWOY, 2014, p. 70):
[...] o estudo da zambianização20 é a única etnografia realmente pública, 21 onde
desempenhei o papel de intérprete. [...] Eu aproveitei e reconstruí as teorias de Alvin
Gouldner e de Frantz Fanon para compreender as forças sociais que operavam na
manutenção da ordem racial, mas A cor da classe nas minas de cobre [...] foi um
livro escrito para uma audiência pública. Além de ser acessível, ele mexeu com
diversos interesses, como demonstrado pela oposição inicial dos executivos da
mineradora e pelo entusiasmo das lideranças governamentais à frente do processo de
zambianização. Com efeito, quando o livro apareceu, ele atraiu considerável atenção
da mídia. Mas, no final, os executivos da mineradora utilizaram a pesquisa para
disciplinar seus próprios gerentes, instruindo-os a pôr em ordem a casa da
zambianização. O efeito do relatório foi então neutralizado. Aqui jaz o problema da
etnografia pública “tradicional”, na qual o cientista ou a cientista difunde suas
descobertas ou interpretações, mas não controla seu uso pelos poderosos.
(BURAWOY, 2014, p. 310).

Posteriormente aos trabalhos baseados no estudo de caso ampliado, com Erik Olin
Wright Burawoy cunhou a expressão “marxismo sociológico” (BURAWOY; WRIGHT,
2000) como forma de reconstruir o marxismo como uma teoria coerente amparada na
reprodução contraditória das relações de classe capitalistas. A proposta do marxismo
sociológico busca identificar os processos causais dentro da sociedade capitalista que têm
amplas implicações para a natureza das instituições nesse tipo de sociedade e as perspectivas
para a emancipação humana. Desse modo, o socialismo não deve ser entendido como
resultado de um processo teleológico ou uma necessidade histórica, mas sim como o resultado
potencial da estratégia, da restrição e da contingência histórica. É nesse sentido que Burawoy
(2014, p. 315) considera o marxismo uma etnografia pública, na medida em que entra em
diálogo e em colaboração com os sujeitos organizadores de utopias reais.
Não é à toa que Burawoy é considerado um dos sociólogos marxistas mais importantes
da atualidade. Do etnógrafo público para a sociologia pública, o interesse de Burawoy parece
ser o de resgatar a figura do intelectual em relação com as classes subalternas, em estreito
20

Processo presente na Zâmbia pós-colonial de substituição dos trabalhadores expatriados pelos trabalhadores
zambianos, mas que, segundo Burawoy, mantinham intactas as barreiras raciais do período colonial.
21
Burawoy contrapõe o caráter público da pesquisa na Zâmbia à abordagem instrumental realizada em ocasião
de seus estudos em Chicago, presente em A fabricação do consentimento [1979]: “Como um estudante de pósgraduação, estava preocupado principalmente com o trabalho acadêmico, determinado a criticar a sociologia e a
desenvolver o marxismo baseado em minhas próprias experiências no chão da fábrica. [...] Eu nunca tentei
convencer meus colegas [da fábrica] de que eles estivessem trabalhando demais ou que o marxismo tivesse
qualquer relação com suas vidas” (BURAWOY, 2014, p. 311).
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vínculo com um conhecimento reflexivo. Para o sociólogo, em referência a Antonio Gramsci,
a teoria não é necessariamente incompreensível às pessoas comuns; a ciência social e o senso
comum não são conhecimentos isolados e, embora nem sempre seja fácil, é possível construir
uma passagem do senso comum à ciência social, bem como elaborar o bom senso por meio do
senso comum. É com essa clara referência a Gramsci que Burawoy apresenta como proposta a
sociologia pública, cuja gênese está relacionada à sua experiência como etnógrafo público
(BURAWOY, 2014, p. 14). São esses os elementos que vão servir de base para o
desenvolvimento de Burawoy da categoria de “sociologia pública”, como veremos em
seguida.

1.2 BERKELEY, 2004: MICHAEL BURAWOY POR UMA SOCIOLOGIA PÚBLICA
O relato a seguir é do sociólogo norte-americano Craig Calhoun (1952-...), que
descreveu com riqueza de detalhes o momento em que a sociologia pública foi apresentada na
conferência de posse de Michael Burawoy como presidente da Associação Americana de
Sociologia (ASA):
Havia um clima de excitação, o ápice de uma semana de discussões altamente
enérgicas da “sociologia pública” e também o produto de um ano em que Burawoy
tinha atravessado os Estados Unidos falando com vários grupos e conclamando
aqueles que, em detrimento da ASA [Associação Americana de Sociologia],
frequentemente dão preferência à participação em encontros locais ou ativistas para
vir a São Francisco. A emoção foi alimentada também por um sentimento de
engajamento renovado com as razões que fizeram muitos – especialmente as
gerações do baby boom e dos anos 1960 – terem escolhido se tornar sociólogos em
primeiro lugar. Um salão com capacidade para milhares de pessoas estava lotado (eu
cheguei cedo e ainda tive que ficar no fundo, em pé). O discurso se prolongou quase
o dobro do tempo previsto, mas poucos tinham ido embora. Ao final, os grupos de
estudantes de Berkeley, vestindo camisetas pretas proclamando “Marx, o primeiro
sociólogo público”, percorriam os corredores para recolher as questões. A emoção
não foi um acaso, mas refletiu uma coincidência de um bom momento com o
perspicaz reconhecimento dos compromissos duradouros e desejosos de muitos
sociólogos. Os sociólogos tiveram não somente seu ativismo encorajado, mas sua
autoestima ampliada. De fato, havia mais que um pouco de autoafirmação no ar. Na
verdade, também houve resmungos de alguns, especialmente dos sociólogos mais
velhos, brancos, homens e altamente profissionais. Mesmo a maioria destes apreciou
a exuberância do momento – e o enorme sucesso organizativo e de mobilização
recorde do encontro anual. A sociologia pública foi um sucesso. Mas o que é a
sociologia pública como projeto duradouro? (CALHOUN, 2005, p. 355, tradução
minha).22

22

As citações traduzidas de originais em inglês usadas neste capítulo são minhas, com exceção das transcrições
de vídeo e de links que já estavam traduzidos.
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A conferência foi publicada na American Sociological Review, em 2005, sob o título
“For Public Sociology” (BURAWOY, 2005a). A posição de Burawoy como presidente da
ASA na época – e, posteriormente, como presidente da Associação Internacional de
Sociologia (ISA) – e a sistematicidade de sua proposta são importantes elementos balizadores
para demonstrar a pertinência da sociologia pública na sociologia contemporânea.
Como o próprio Calhoun (2005) revelou no trecho transcrito, a sociologia pública foi
discutida por Burawoy um ano antes do discurso na ASA, tendo sido tema de “mais de
quarenta eventos, desde faculdades comunitárias até associações estaduais e importantes
departamentos nos Estados Unidos – assim como em Inglaterra, Canadá, Noruega, Taiwan,
Líbano e África do Sul” (BURAWOY, 2005a, p. 5). A inspiração do autor para formular a
proposta da sociologia pública decorreu do contexto da luta contra o apartheid na África do
Sul, nos anos 1990, onde se verificava, segundo Burawoy, uma sociologia engajada e atuante
naquela conjuntura política:
Assistindo aos painéis na conferência da ASSA [Associação dos Sociólogos SulAfricanos], em 1990, fiquei muito estimulado e impressionado com a imersão dos
sociólogos sul-africanos nas trincheiras da sociedade civil, com os debates
inflamados que surgiam daquelas batalhas e com a originalidade das suas teorias
sobre a raça, o Estado e os movimentos sociais. Quão diferente tudo aquilo era do
que eu estava habituado a ver nos Estados Unidos! (2009c, p. 235).

Ou seja, “enquanto, nos Estados Unidos, nós estávamos teorizando sobre movimentos
sociais, na África do Sul os sociólogos estavam fazendo movimentos sociais!” (BURAWOY,
2005a, p. 20-21).
Os principais argumentos norteadores da ideia de sociologia pública foram
apresentados por Burawoy em torno de onze teses, 23 com o objetivo de amparar a defesa de
uma sociologia engajada capaz de se consagrar como ciência. As linhas gerais da
argumentação teórica e metodológica presentes nessas teses são, resumidamente, as
seguintes:24
I. O movimento de tesoura: embora a sociologia tenha se movido para a esquerda, o
mundo tem se movido para a direita do espectro político; em outras palavras, a aspiração pela
realização da sociologia pública se torna mais forte, mas sua realização mais difícil (p. 6).

23

As onze teses de Burawoy foram elaboradas em clara alusão às Teses sobre Feuerbach, que consistem em
onze breves notas filosóficas escritas por Marx (2002) em 1845. Mais especialmente na 11 a tese, que reivindica
que o educador também é educado, podemos encontrar um paralelo com os argumentos para a defesa da
sociologia pública orgânica, como veremos adiante.
24
Todas as onze teses listadas podem ser encontradas em Burawoy (2005a), na página indicada entre parênteses.
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II. A multiplicidade de sociologias públicas: não é nada mais que a expressão da
multiplicidade de públicos existentes na sociedade (p. 7).
III. A divisão do trabalho sociológico: a sociologia é parte de uma divisão mais ampla
do trabalho sociológico, que também inclui a sociologia para políticas públicas, a sociologia
profissional e a sociologia crítica (p. 9).
IV. A elaboração da complexidade interna: os quatro tipos diferentes de sociologia
são orientados e construídos por meio das questões “Conhecimento para quem?” e
“Conhecimento para quê?” (p. 11).
V. Localizando o sociólogo: os sociólogos não apenas estão localizados em diferentes
posições; também assumem trajetórias diferentes ao longo do tempo entre os quatro tipos de
sociologia (p. 13).
VI. O modelo normativo e suas patologias: o florescimento da sociologia depende da
interdependência recíproca entre os quatro tipos de sociologia (p. 15).
VII. A disciplina como um campo de poder: as disciplinas são campos de poder nos
quais a interdependência recíproca é assimétrica e antagônica, o que hegemoniza um tipo de
conhecimento em detrimento de outro (p. 17).
VIII. História e hierarquia: nos Estados Unidos, a história da sociologia é marcada
pelo aprofundamento da sociologia profissional, concentrada no topo do sistema acadêmico,
enquanto a sociologia pública é menos visível e concentrada nos níveis subalternos, excluídos
da arena política e exilados da academia (p. 19).
IX. Provincializando a sociologia americana: embora apareça como universal, ela é
particular, o que torna necessário remodelar não apenas a divisão do trabalho sociológico
nacional mas também o global (p. 20).
X. Dividindo as disciplinas: as ciências sociais combinam, de forma variável,
conhecimento instrumental (sobre meios) e conhecimento reflexivo (sobre fins). Por esse
motivo, podem oferecer diferentes oportunidades de intervenção pública e política (p. 22).
XI. Sociólogos como companheiros: a sociedade civil e a defesa do social 25 são o
ponto de vista da sociologia (p. 24).
***

25

Burawoy (2005a) destaca que o título dessa última tese (partisan no original) foi inspirado no ensaio de
Gouldner (1968), “The Sociologist as Partisan: Sociology and the Welfare State”. Também faz referência à ideia
do sociólogo como “intelectual orgânico da humanidade”, presente em escrito tardio de Bourdieu (2005).

30

Burawoy localizou historicamente a sociologia pública a partir de sua teoria sobre as
três ondas da sociologia, produzidas pelas particularidades históricas e nacionais. Segundo o
sociólogo, a primeira onda da sociologia consistiu em uma reação à chamada “primeira onda
da mercantilização do capitalismo” e foi marcada por um grande desenvolvimento da
sociedade civil, que serviu como base de criação da sociologia, de teor marcadamente
utópico, em um contexto europeu. Já a segunda onda da sociologia, cujo centro foi nos
Estados Unidos, se estendeu do início da Primeira Guerra Mundial até a crise do chamado
“socialismo real”. Apesar das descontinuidades e inflexões que marcaram esse quase um
século, Burawoy destaca a acentuada presença estatal e o consequente estabelecimento de
uma sociologia voltada para as políticas públicas, em colaboração com o Estado. A partir da
crise dos anos 1970, os Estados se tornaram mais hostis à sociologia e a seu projeto de
defender e revigorar a sociedade civil (BURAWOY, 2007b). A sociologia da terceira onda é,
portanto, uma reação contra a mercantilização da fase neoliberal do capitalismo: no momento
atual, defender a sociedade civil por meio de uma política social nacional se tornou menos
viável. Por esse motivo, a sociologia precisa recorrer cada vez mais aos públicos como
audiência privilegiada, extra-acadêmica (BURAWOY, 2007b). Ao contrário das duas ondas
anteriores, que tiveram seus centros na Europa e nos Estados Unidos, respectivamente, a
terceira onda estaria localizada nas periferias do mundo e orientada por horizontes globais. O
ímpeto da sociologia da terceira onda seria, portanto, a sociologia pública.26
As considerações recuperadas anteriormente sugerem que a sociologia vem, nos
últimos anos, movimentando-se em direção oposta ao mundo sobre o qual debruça sua
análise. Em outras palavras, trata-se de um “movimento de tesoura”, em que “o centro da
gravidade política da sociologia vem se deslocando em uma direção crítica, 27 enquanto o
mundo estudado por ela tem se movido em uma direção contrária” (BURAWOY, 2005a, p.
6), mais conservadora e privatizante. 28 A sociologia pública é, portanto, uma reação às

26

A ideia de uma sociologia pública global, desenvolvida por Burawoy após assumir a presidência da
Associação Internacional de Sociologia (ISA), diz respeito a uma sociologia mais atenta aos desafios que
transcendem as fronteiras nacionais, conectando as lutas travadas no âmbito da sociedade civil em escala
internacional (BURAWOY, 2010a).
27
Burawoy e Wright (2008) lembram, “por exemplo, que em anos recentes vários presidentes da Associação
Americana de Sociologia foram imediatamente identificados com a esquerda – Frances Fox Piven (2007), Troy
Duster (2005), Michael Burawoy (2004) e Joe R. Feagin (2000)”. Disponível em:
<http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/entrevista-erik-olin-wright-e-michael-burawoy>. Acesso em: 10
out. 2016.
28
“O contexto político e a consciência sociológica têm se movido em direções opostas, de modo que o mundo
está cada vez mais em conflito com o ethos e com os princípios que animam os sociólogos – um ethos oposto à
desigualdade, à erosão das liberdades civis, à destruição da vida pública e à discriminação e à exclusão”
(BURAWOY, 2004, p. 1604).
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políticas de privatização que tiveram início nos anos 1970 e que conformam hoje um quadro
de precariedade social, marcado pelos fenômenos da intensificação da exploração, da
exclusão e da expropriação. 29 A privatização da vida suspendeu a importância da esfera
pública e da noção de “bem público”, elementos que merecem ser ressuscitados como forma
de defender a própria existência da sociedade e, consequentemente, da sociologia
(BURAWOY, 2005a).
Ao mesmo tempo, a proposta da sociologia pública foi lançada em um momento de
intensas controvérsias no interior da própria disciplina. Além da diversidade de perspectivas
que refletem a organização institucional da sociologia, Burawoy rememora as polêmicas em
torno da votação na ASA em relação à Guerra do Iraque em 2003. 30 Segundo o sociólogo,
“75% daqueles que votaram na mesma época se declararam contra a guerra (maio de 2003) no
momento em que 75% da população americana em geral apoiava a invasão” (BURAWOY,
2005a, p. 6). Diferente situação, utilizada por Burawoy para referendar sua tese do
“movimento de tesoura”, também envolvendo membros da ASA, ocorreu em 1968, na ocasião
da Guerra do Vietnã, em que dois terços se opuseram à tomada de alguma posição da ASA
em relação à guerra. Apesar disso, em questionário separado, 54% dos membros expressaram
oposição individual sobre o mesmo assunto. A resolução deliberada pelos membros da ASA
em 2003 não ocorreu sem questionamentos por parte de seus membros. De forma geral, os
argumentos contrários à tomada de posição se referiram ao fato de que a resolução seria uma
politização perigosa, sobretudo por envolver uma organização de caráter predominantemente
científico.
É nesse sentido que Burawoy apresenta a sociologia pública como um tipo de
conhecimento reflexivo, que permite canalizar as reações à crise em direção à revitalização da
sociedade civil. Ou seja, consiste em um tipo de sociologia capaz de transcender o âmbito
acadêmico em direção a públicos mais amplos da sociedade, extra-acadêmicos. 31 Ao propor

“Estados e mercados, atuando conjuntamente, promovem a transformação da vida cotidiana em mercadoria e
privatizam os bens públicos” (BURAWOY, 2005c, p. 154-155).
30
A referida votação ocorreu em finais de maio de 2003, pouco tempo antes de Burawoy tomar posse como
presidente da Associação.
31
Uma importante referência para Burawoy são as contribuições de Charles Wright Mills (1916-1962),
considerado “líder da sociologia pública tradicional” (BURAWOY, 2005a, p. 9), por ter contribuído para a
crítica da sociologia instrumental em defesa das bases do que Burawoy denomina sociologia pública e sociologia
crítica, referente a uma discussão no âmbito do intelectual público. As pistas que Burawoy apresenta para uma
caracterização do intelectual público são desenvolvidas no final deste capítulo. A contribuição de Mills foi além
da crítica ao empirismo rasteiro e ao pensamento de Talcott Parsons (1902-1979), a chamada “grande teoria”, em
uma época em que a sociologia norte-americana era dominada pelo conformismo de seu estruturalfuncionalismo, exaltando sua “objetividade” e “imparcialidade”; também propôs um diferente estilo de pensar e
de exercitar a sociologia, sublinhando a responsabilidade social do sociólogo. Em A imaginação sociológica, de
29
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um diálogo reflexivo junto aos públicos da sociedade civil, a sociologia pública diz respeito a
uma concepção de conhecimento e de prática sociológica que envolve uma sociologia
politicamente engajada. 32
Além das questões apontadas anteriormente, a elaboração da categoria de sociologia
pública encontra relação direta, no âmbito acadêmico, com o relatório da Comissão
Gulbenkian sobre a reestruturação das ciências sociais, dirigido por Immanuel Wallerstein e
intitulado Abrir as ciências sociais (WALLERSTEIN et al., 2006). Trata-se da análise,
apoiada na reconstrução histórica, das ciências sociais desde o século XVIII até 1995 –
quando da elaboração do referido relatório. Ao final, foram deixadas algumas considerações a
respeito do futuro das ciências sociais. O falso universalismo dominante na disciplina, a sua
divisão interna a partir de objetos de conhecimento e a metodologia positivista ainda
hegemônica são algumas questões destacadas pelo relatório a serem enfrentadas pelas ciências
sociais do século XXI (WALLERSTEIN et al., 2006). 33
Para Burawoy (2007b), o relatório omitiu questões fundamentais para a reavaliação da
prática e do projeto das ciências sociais à luz dos desafios contemporâneos. Mais
especificamente, o relatório excluiu qualquer consideração sobre o contexto no qual diferentes
intelectuais operam em variadas partes do mundo e em distintos períodos da história
(BURAWOY, 2007b). Ainda de acordo com o sociólogo,
no lugar disso, temos essa utopia totalizante e abstrata que reflete as preocupações
dos acadêmicos ocidentais empoleirados na torre de marfim, aparentemente sem
saber que as muralhas abaixo deles estão cercadas. Precisamos levar a Comissão
Gulbenkian para fora dessa torre e trazer seus comissários do céu para a terra.
Precisamos partir das relações reais da produção material do conhecimento,
reconhecendo como elas variam de acordo com o tempo e conforme o lugar. Como
defendo, para fazermos progredir as ciências sociais, não devemos dissolvê-las, mas
criar alianças entre elas e entre si e os públicos, em torno de projetos compartilhados
– alianças consensualmente tecidas a partir de baixo, mais que alianças
programaticamente impostas a partir de cima. (BURAWOY, 2007b, p. 139).

1959, Mills (2000) considera que a sociologia deveria assumir seu caráter reflexivo, em constante diálogo com a
vida cotidiana, transformando questões privadas em problemas públicos.
32
Cabe destacar que essa concepção não coloca em xeque a validade científica do conhecimento sociológico. A
sociologia pública, nos termos de Burawoy, contempla a possibilidade de intervenção na disputa política da
sociedade sem, contudo, abandonar o rigor sociológico e a objetividade científica – o que, em nenhuma hipótese,
pressupõe neutralidade em relação aos valores. Como veremos mais adiante, a sociologia pública é formulada
conjuntamente a uma teoria da “divisão do trabalho sociológico”.
33
A questão crucial abordada no relatório se refere a como abrir as ciências sociais de modo que possam
responder adequadamente às objeções legítimas contra o paroquialismo e, assim, justificar sua afirmação de
validade ou aplicabilidade universal (WALLERSTEIN et al., 2006). De acordo com o relatório, algum tipo de
universalismo é válido e necessário – o universalismo pluralista –, que permita captar a riqueza da realidade
social, ainda que reconheça ser historicamente contingente.

33

Acima de tudo, segundo Burawoy (2007b), no relatório estão ausentes duas questões
centrais ponderadas pelo pensamento crítico, cruciais para reconstruir e revitalizar o debate
sociológico. A primeira questão é “Conhecimento para quem?”. A sociologia dialoga com
seus próprios pares ou com o grande público? De acordo com as indicações de Burawoy
(2009a), essa questão diz respeito a uma distinção entre audiências: de um lado, a comunidade
de acadêmicos e de cientistas que buscam compreender e explicar o mundo (audiência
acadêmica); de outro, as pessoas para além da academia (audiência extra-acadêmica):
Essa divisão entre audiências acadêmicas e audiências extra-acadêmicas implica que
a sociologia não pode ser reduzida a seu momento ativista ou a seu momento
pragmático, mas possui seu indispensável momento acadêmico, requerendo
autonomia própria. Igualmente, a necessidade de uma tal autonomia não nos faz
negar a responsabilidade frente a nossa pesquisa e as suas implicações para aqueles
grupos fora da academia – os quais poderiam se beneficiar do conhecimento
sociológico. As respostas e as reações deles, por sua vez, constituem o laboratório
vivo das nossas pesquisas. (BURAWOY, 2009a, p. 140).

A segunda questão, “Conhecimento para quê?”, 34 separa analiticamente o
conhecimento de seus meios eficazes de seus fins últimos. O conhecimento sociológico é
instrumental, ou seja, está preocupado em indicar os meios apropriados a determinados fins
ou, por outro lado, é reflexivo, dedicado à discussão daqueles mesmos fins? Essa questão se
refere ao modo como diferentes grupos podem se beneficiar da sociologia enquanto
conhecimento que auxilia os indivíduos a compreenderem seu lugar no mundo (BURAWOY,
2009a) e que reconhece os próprios intelectuais (incluindo os sociólogos) como parte inerente
do mundo estudado por eles (BURAWOY, 2005c). É com base nessas duas questões,
relacionadas ao caráter reflexivo da sociologia orientado para audiências extra-acadêmicas,
que Burawoy formula sua proposta da sociologia pública. Abrir as ciências sociais, dessa
perspectiva, significaria:
Abri-las ao conhecimento reflexivo, o qual tematiza sua relação com os valores e as
propostas da sociedade; e isso significa, por fim, abri-las às audiências extraacadêmicas e particularmente aos públicos – especialmente aqueles ameaçados pela
erosão de sua autonomia e de sua voz. (BURAWOY, 2007b, p. 146).

Para Burawoy (2005a, 2005c), o desenvolvimento da sociologia acadêmica, sobretudo
norte-americana, resultou em uma especialização extrema baseada na ideia de “ciência pura”
– pretensiosamente livre de valores –, que retirou, ao menos transitoriamente, o compromisso
moral da sociologia de contribuir para a realização de mudanças na sociedade. Entretanto,
segundo o autor (BURAWOY, 2005c), a posição de uma ciência pura, supostamente isolada

A questão “Sociologia para quem?” foi posta por Alfred McClung Lee em 1976, em seu discurso presidencial
da ASA. Já a outra questão – “Sociologia para quê?” – foi colocada por Robert Lynd em 1939.
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da política, é insustentável. 35 Concordamos com Burawoy que o seu caráter “antipolítico” não
é menos político que o engajamento público em si. Tendo como referência a hegemonia dessa
sociologia mais acadêmica, guiada pelo ideal de “ciência pura”, Burawoy propõe a sociologia
pública, cuja tarefa consiste em superar, de forma positiva, o perfil hegemônico da disciplina,
por meio do engajamento da sociologia com diferentes públicos para além do mundo
acadêmico, visando ao fortalecimento da sociedade civil (BURAWOY, 2005c). Ainda
segundo o autor:
Temos passado um século construindo um conhecimento profissional, traduzindo o
senso comum em ciência, então, agora, estamos mais do que prontos para nos
envolvermos em uma sistemática retradução, devolvendo o conhecimento àqueles de
onde esse conhecimento veio, tornando questões públicas para além de problemas
privados e regenerando, assim, a fibra moral da sociologia. Localiza-se aqui a
promessa e o desafio da sociologia pública, o complemento, e não a negação, da
sociologia profissional. (BURAWOY, 2005a, p. 5).

À constatação da hegemonia da sociologia instrumental norte-americana está
relacionada, em Burawoy, a defesa de um conhecimento reflexivo; esse é o ponto de crítica do
sociólogo ao relatório da Comissão Gulbenkian. Por pretender uma ciência unificada,
dissolveria a reflexividade em nome desse suposto “universalismo das ciências sociais”. A
reflexividade assume, em Burawoy, um lugar de destaque em sua concepção de sociologia,
que seria garantida pelos momentos da sociologia crítica e da sociologia pública, de acordo
com a teoria da divisão do trabalho sociológico, como veremos adiante.
No plano conceitual, a proposta de Burawoy está marcada por variadas distinções
teóricas para demonstrar a especificidade da sociologia: distinções entre os tipos de
conhecimento, entre os tipos de público, mas também distinções entre as esferas do Estado, do
mercado e da sociedade civil. Por outro lado, essas distinções têm profundas implicações
práticas, já que dizem respeito à questão: fazemos sociologia para quem e para quê?
Como vimos, a sociologia pública tem o interesse em estabelecer um diálogo com
públicos extra-acadêmicos a respeito de questões de relevância para a sociedade. Burawoy
confere, portanto, ênfase no conhecimento reflexivo direcionado a uma audiência de públicos
localizados na esfera da sociedade civil. Além disso, dependendo da forma como a sociologia

A relação entre ciência e valores é aprofundada por Burawoy em sua crítica à ideia de “ciência pura”. Para
Burawoy (2004): “Ao se afastar dos valores, a ciência pura fica sem base para contestar a destruição das
condições de sua própria existência” (BURAWOY, 2005c, p. 165). Assim, a crítica à ciência pura se encontra
relacionada ao questionamento da neutralidade de valores do conhecimento sociológico e dos empreendimentos
científicos. Pelas razões já apontadas e em virtude dos fenômenos de privatização da terceira onda de
mercantilização do capitalismo, a ciência pura não teria mais lugar na tradição sociológica, uma vez que a
sociologia está envolvida diretamente com o engajamento junto à sociedade civil, local e global. A sociologia
pública combina, então, a postura valorativa com o engajamento (BURAWOY, 2005c).
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é colocada em diálogo com os públicos extra-acadêmicos, a sociologia pública pode ser
classificada como tradicional ou orgânica.
A sociologia pública tradicional é aquela que “instiga debates em ou entre públicos,
embora o sociólogo possa realmente não participar desses debates” (2005a, p. 7). Os públicos
com os quais a sociologia pública tradicional dialoga são amplos, passivos e rarefeitos, com
presença amorfa – leitores de colunas sociológicas de jornal, estudantes de sociologia, entre
outros. Enquanto isso, a sociologia pública orgânica trabalha em conexão dialógica com os
públicos, que participam ativamente dessa interação. A relação estabelecida se caracteriza,
segundo Burawoy, como um “processo educativo mútuo” (2005a, p. 8). 36 A sociologia
pública orgânica é desempenhada junto a movimentos sociais, sindicatos, associações de
moradores, organizações de luta por direitos, entre outros. Nesses casos, os públicos são mais
ativos, locais e densos.
O interesse nesta tese não é realizar uma análise exaustiva dos aspectos
epistemológicos e metodológicos envolvidos na sociologia pública, tampouco dos pontos
mais intensos de polêmica que ilustram questões controversas da disciplina, que ainda não são
suplantadas pela teoria sociológica contemporânea. Trata-se, antes, de apontar algumas
questões de pesquisa que podem ser desdobradas das concepções de Burawoy: uma leitura
comparativa dos engajamentos de Pierre Bourdieu e Florestan Fernandes como sociólogos
públicos.
Conforme apontado anteriormente, a ideia de sociologia pública de Burawoy repousa
em uma variedade de distinções: entre os diferentes tipos de público e de conhecimento, entre
Estado, sociedade civil e mercado. Assim sendo, analisaremos as distinções em torno da
teoria da divisão do trabalho sociológico, cujo enfoque são questões de ordem epistemológica
e teórico-conceitual. Partindo da especificidade da sociologia no conjunto das diversas
disciplinas e da teoria da divisão do trabalho sociológico formulada por Burawoy, o que segue
é um desdobramento dessas questões, com algumas consequências metodológicas pertinentes
à abordagem com públicos extra-acadêmicos.

1.2.1 Da divisão do trabalho intelectual à divisão do trabalho sociológico
Burawoy formula uma teoria articulada da divisão do trabalho sociológico que se
propõe a repensar e a refazer a relação da sociologia com a academia, as demais disciplinas,
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Antonio Gramsci é uma importante referência para Burawoy pensar o papel do sociólogo público orgânico,
como vamos observar mais adiante.

36

os estudantes e os demais pares acadêmicos. No centro dessa teoria, está a preocupação do
autor em conceber e legitimar a sociologia como forma de praticar política e, sobretudo, de
incentivar sua relação com públicos extra-acadêmicos. Por essas razões, a sociologia pública
não constitui o único horizonte possível para a sociologia, mas se insere em uma divisão do
trabalho sociológico que inclui também a sociologia para políticas públicas, a sociologia
profissional e a sociologia crítica.
A sociologia profissional – hegemônica no contexto atual da sociologia norteamericana – representa uma condição para a própria existência da sociologia pública. A
sociologia profissional consiste, segundo o autor, em um conhecimento instrumental dirigido
a um público acadêmico, que tem a importância fundamental de estabelecer o rigor científico
da formulação de teorias, de conceitos, além dos métodos e das técnicas de pesquisa
sociológica. Em outras palavras, a sociologia profissional, entendida como o “coração” da
sociologia (BURAWOY, 2005a), garante que as exigências científicas e a objetividade do
conhecimento estejam asseguradas:
Sem a sociologia profissional, não pode haver sociologia pública ou para políticas
públicas, mas também não pode haver nenhuma sociologia crítica – pois não haveria
nada para criticar. Igualmente, para sua vitalidade, a sociologia profissional depende
dos contínuos desafios e das questões públicas que vêm da sociologia pública. Foi o
movimento pelos direitos civis que transformou a compreensão política dos
sociólogos; foi o movimento feminista que deu nova direção a muitas esferas da
sociologia. Em ambos os casos, foram sociólogos engajados que, participando
desses movimentos, infundiram novas ideias na sociologia. (BURAWOY, 2005a, p.
15).

Já a sociologia para políticas públicas tem como objetivo prover soluções para
problemas de teor público e coletivo, e se define por seu caráter aplicado, por meio da
provisão de serviços a partir de um conhecimento instrumentalizado a públicos extraacadêmicos.
Por fim, a sociologia crítica visa analisar os fundamentos – analíticos e normativos –
da sociologia profissional através de sua relação com uma audiência acadêmica a respeito de
um conhecimento reflexivo sobre o próprio objeto da sociologia profissional. Teorias,
conceitos, métodos e técnicas de pesquisa sociológica são questionados e avaliados pela
sociologia crítica. Para Burawoy, “a sociologia crítica é a consciência da sociologia
profissional, assim como a sociologia pública é a consciência da sociologia para políticas
públicas” (2005a, p. 10). Segundo Burawoy, é a sociologia crítica que, ao pôr em discussão as
questões “Sociologia para quem?” e “Sociologia para quê?”, conecta os quatro estilos de
sociologia entre si.
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A teoria da divisão do trabalho sociológico desenvolvida pelo autor (BURAWOY,
2005a) é entendida mais como divisão entre especializações e estilos da sociologia do que,
propriamente, fronteiras rígidas entre esses estilos. Tanto que o próprio Burawoy considera
“melhor falar em seus diferentes aspectos ou dimensões. [...] a atividade central da sociologia
pública [...] é amparada (ou não) por momentos profissionais, críticos e para políticas
públicas” (2005a, p. 12). Os quatro estilos do conhecimento sociológico se cristalizam em
uma dinâmica divisão do trabalho, que define seu campo e sua história em torno de duas
questões fundamentais – “Conhecimento para quem?” e “Conhecimento para quê?”. Essas
questões, longe de serem arbitrárias, dizem respeito à gênese da sociologia e às suas
possibilidades teóricas e normativas.
Como vimos, as sucessivas ondas do desenvolvimento do capitalismo e do mercado
não são reduzidas, de forma imediata, a diferentes tipos de conhecimento. O que Burawoy
(2007a) enfatiza é como as sucessivas condições históricas reconfiguram o conteúdo das
relações entre Estado, mercado e sociedade civil, e como essas relações e processos
condicionam as relações entre os quatro tipos de conhecimento sociológico:
Hoje a mercantilização da terceira onda está nos levando de volta ao século XIX
como uma revanche. A sociologia está destinada a desempenhar o mesmo papel
público que desempenhou nessa época, juntamente com outras disciplinas (e suas
frações), lutando para proteger a sociedade civil e seus públicos em extinção. Agora,
porém, o campo de batalha tem se expandido para além do local e do nacional, em
direção a um terreno global, em que a sociologia da terceira onda não defende
somente os direitos trabalhistas e os direitos sociais; incorpora também o
universalismo dos direitos humanos. (BURAWOY, 2007a, p. 257).

A teoria da divisão do trabalho sociológico permite, portanto, esclarecer o que
Burawoy entende por sociologia e as relações que esse conhecimento é capaz de engendrar
para dentro de si e para fora, em sua relação com as demais disciplinas. A sociologia é
entendida como um campo disciplinar dinâmico, atravessado por relações de poder, 37 no qual
os sociólogos se inserem no interior dos quadrantes que definem a divisão do trabalho e entre
esses quadrantes. Na tentativa de apresentação da teoria da divisão do trabalho sociológico
proposta por Burawoy, utilizamos como inspiração o recurso didático do sociólogo
(BURAWOY, 2005a) e as particularidades de cada um de seus quatro tipos de sociologia –
pública, profissional, crítica e para políticas públicas: 38
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A ideia de sociologia como parte do campo científico é devedora de Bourdieu (1983a), embora tal influência
seja questionada por Calhoun (2005), como apresentado mais adiante.
38
O quadro formulado por Burawoy, que adaptei nesta tese, foi pensado a partir da realidade da sociologia
americana dos anos 2000. Segundo o próprio Burawoy, “não podemos esquecer que, em muitos países pobres, a

38
Sociologia para quem?

Sociologia para

Conhecimento instrumental

Profissional

Audiência
extra-acadêmica
Políticas públicas

quê?

Conhecimento reflexivo

Crítica

Pública

Audiência acadêmica

Quadro 1: Divisão do trabalho sociológico (adaptado de Burawoy, 2005a)

Mais do que enfatizar uma rigidez do lugar e da tipologia das experiências de
engajamento público ao longo de trajetórias, o Quadro 1 ressalta algumas preponderâncias e
possibilidades analíticas e cognitivas em torno das reflexões sobre para quem e para que
fazemos sociologia. Somente com esse sentido considero tal recurso didático pertinente para a
análise que busco oferecer nesta tese, submetendo sempre esse mecanismo esquemático aos
elementos lógicos e históricos.
Portanto, se trata de quatro tipos de conhecimento, com seus próprios repertórios e
práticas, que formam uma série dinâmica de oposições e de interdependências (BURAWOY,
2007a). De acordo com Burawoy (2005a), são as questões para quem e para que fazemos
sociologia que norteiam o conhecimento sociológico ao dividi-lo em quatro perspectivas
sociológicas distintas. Essas perspectivas ou estilos distintos são caracterizados por uma
interdependência recíproca entre a sociologia para políticas públicas, a profissional, a crítica e
a pública, e pela necessidade de desenvolvimento das quatro sociologias como indispensáveis
ao florescimento disciplinar (BURAWOY, 2009c). 39 Dadas as condições e exigências sociais
da terceira onda neoliberal da mercantilização do capitalismo, Burawoy realiza clara defesa da
sociologia pública como um tipo de conhecimento sociológico mais privilegiado para a defesa
da sociedade civil e para uma comunicação mais aberta com um público extra-acadêmico.
Com base na contextualização histórica das três ondas da sociologia, a divisão do
trabalho sociológico de Burawoy está atravessada pelas particularidades históricas e
geopolíticas que obedecem a determinadas configurações que variam no tempo e no espaço
(BURAWOY, 2007a). Assim, são as condições sociais transformadas pela chamada terceira

sociologia sequer existe e, por isso, falar de uma divisão do trabalho sociológico aí não faz o menor sentido.
Mapear os diferentes campos nacionais da sociologia seria uma imensa tarefa!” (2009c, p. 238).
39
A discussão sumária entre os quatro diferentes estilos de sociologia que apresentamos no presente capítulo não
busca negligenciar as opressões e antagonismos existentes desses diferentes estilos e no interior dos mesmos.
Desse modo, apesar de a tese estar apoiada na hipótese da adesão de Fernandes e Bourdieu a um estilo tardio
público de se fazer e de se pensar a sociologia, a análise das trajetórias de ambos, demonstrada no capítulo
seguinte, revela as movimentações institucionais e a predominância de estilos diversos ao longo do tempo. Com
isso, busco afirmar que a adesão ao momento público não significa, obviamente, apagar ou anular os demais
momentos (crítico, profissional e para políticas públicas) em Bourdieu e Fernandes.

39

onda da mercantilização que criam as possibilidades de desenvolvimento e de legitimidade
institucional de uma sociologia pública, sempre em conexão com a sociologia profissional, a
crítica e a sociologia para políticas públicas.
As próprias disputas em torno da proposta da sociologia pública são manifestações,
segundo Burawoy (2009c), de um embate pela (re)articulação da divisão do trabalho
sociológico que, por sua vez, refletem, de certo modo, os conflitos presentes nas articulações
e nos processos sociais que engendram cada um desses estilos:
Os antagonismos efetivamente constituem e reproduzem os contornos da divisão do
trabalho sociológico. É através dos conflitos que o campo sociológico é produzido e
definido, não através de um consenso artificial e obrigatório. Essa, aliás, é a marca
da vitalidade da sociologia. (BURAWOY, 2009c, p. 240).

Isso quer dizer que as lutas internas da sociologia e suas divisões, além de
representarem uma interdependência positiva para a disciplina, não ofuscam o fato de que “os
sociólogos compartilham de um programa distintivo, enraizado na defesa e na expansão da
sociedade civil” (BURAWOY, 2009c, p. 234). Somente quando as divisões forem
reconhecidas como positivas para o desenvolvimento da disciplina – por meio de uma
colaboração intradisciplinar –, é que Burawoy considera a realização histórica da sociologia
pública. Isso porque, segundo o autor, a tarefa de reconstrução disciplinar consiste em
transformar a sociologia em si na sociologia para si; da divisão antagônica e fragmentária do
trabalho sociológico, marcada por “intrigas palacianas inúteis”, rumo a uma “divisão sinérgica
e simbiótica do trabalho, transformada num movimento social pela expansão da esfera
pública, enraizada numa sociedade civil poderosa e autogerida” (BURAWOY, 2009c, p. 243).
Ao final da conferência na ASA dedicada à sociologia pública, Burawoy (2005a)
oferece algumas pistas do ideal normativo que ampara esse programa, a partir de uma relação
com um público localizado na sociedade civil. A indicação de um público privilegiado e a
preferência de Burawoy por esse público – os “subalternos” – para a sociologia pública não
excluem a possibilidade de interlocução da sociologia pública com os mais variados públicos.
Na próxima subseção, são apresentados alguns desdobramentos teóricos e
metodológicos presentes na proposta da sociologia pública de Burawoy. Em especial, a
atenção recai nas questões que envolvem a concepção de público e a distinção entre Estado,
mercado e sociedade civil – a partir de uma simbiose privilegiada da sociologia com essa
última. Essas concepções são problematizadas à luz de alguns referenciais teóricos que
ajudam a compreender em que sentido as polêmicas presentes em torno da sociologia pública
condensam algumas orientações teóricas passíveis de crítica e debate.
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1.2.2 Públicos e sociedade civil
A proposta da sociologia pública de Burawoy – sociólogos que se constituem como
atores políticos e que estejam em diálogo constante com os públicos extra-acadêmicos –
pressupõe não somente uma pluralidade de públicos mas também compromissos axiológicos
diversos. Em outras palavras, a intenção de Burawoy consiste em apontar a necessidade de
diálogo com os públicos, o que, em si, não determina o conteúdo dos posicionamentos
políticos e morais desses mesmos compromissos. Segundo o autor,
a sociologia pública não tem valor normativo intrínseco, senão o compromisso de
dialogar sobre questões levantadas para e pela sociologia [...]. Se a sociologia apoia
sociologias públicas mais liberais ou mais críticas, isso é consequência do ethos que
envolve a comunidade sociológica. (BURAWOY, 2005a, p. 8-9).

Para Burawoy, toda sociologia repousa em um conjunto de valores, e são esses valores
que se tornam objeto de discussão e de diálogo entre os sociólogos e os públicos. Como existe
uma pluralidade de públicos e de valores, Burawoy (2005a) indica a existência de uma
multiplicidade de sociologias públicas, desde as mais liberais até as mais críticas. 40
A sociologia pública, essencial para o nosso tempo marcado pela terceira onda de
mercantilização do capitalismo, consiste em uma sociologia para e com os públicos extraacadêmicos – a partir de uma enfática distinção da sociologia dos públicos promovida pelas
sociologias profissional e crítica. Não se trata, portanto, da reivindicação de uma
popularização das sociologias profissional e crítica, mas sim do esforço em disseminar uma
prática distinta da sociologia (BURAWOY, 2005c), a partir de uma interação orgânica ou
tradicional com públicos para além da academia. No entanto, quem faz parte desses públicos
extra-acadêmicos aos quais Burawoy se refere?
Ainda que não apresente uma definição sistematizada de sua concepção de público,
Burawoy aponta algumas considerações ao longo de seus escritos sobre a sociologia pública
que permitem compreender o sentido de sua proposição. Uma primeira consideração de
Burawoy (2005c) é a existência de uma diversidade de públicos, com variadas orientações
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Tal consideração não impede, contudo, a defesa de Burawoy de determinada concepção de sociologia pública
que o autor afirma manter diálogo com a teoria marxista – essa questão é retomada mais adiante. Segundo Braga
(2009, 2010), em um cenário ainda predominantemente positivista da sociologia, o debate contemporâneo da
sociologia pública é uma oportunidade para problematizarmos as relações entre a sociologia crítica e o
marxismo. O desafio consistiria em localizar a sociologia marxista na sociologia pública como espaço
privilegiado para desenvolver tanto teorias quanto programas de pesquisa e também alicerçar um projeto
político.

41

axiológicas.41 Para o sociólogo, a definição de público supõe o mapeamento dos arranjos
nacionais e, consequentemente, a avaliação das inter-relações de diferentes públicos no
interior da esfera pública. Segundo o autor,
precisamos levantar questões básicas, como: o que é um público? Quais são as
dimensões de variação dos públicos: esparsos versus densos, passivos versus ativos,
locais versus globais, hegemônicos versus contra-hegemônicos? Como os públicos
têm variado histórica e geograficamente? (BURAWOY, 2005c, p. 163).

Em uma de suas onze teses, a que trata da “multiplicidade das sociologias públicas”,
Burawoy (2005a, p. 7) considera a existência de múltiplas sociologias públicas porque elas
refletem diferentes tipos de público e várias formas de dialogar com eles. No bojo da
categoria “sociologia pública”, o termo público possui sentido similar ao de audiência. No
interior das audiências extra-acadêmicas, existem diversos públicos com os quais a sociologia
precisa estabelecer diálogo constante. Por outro lado, o sociólogo também parece apontar
outro sentido da noção de público, baseado na ideia de bem comum, ou seja, o que não é alvo
de apreciação meramente particular.
De forma geral, Burawoy considera o público a própria sociedade civil, como uma
categoria de pessoas que conformam certas identidades plurais e que são localizadas no
âmbito da esfera pública. Assim como a categoria de público é marcada por sua pluralidade
no nível empírico, a esfera pública é entendida como uma arena competitiva, marcada por
cisões e conflitos, embora relativamente fraca se comparada à sua capacidade de atuação e de
mobilização em relação ao Estado e ao mercado (BURAWOY, 2005a). Por outro lado, dada a
atuação privilegiada da sociologia no âmbito da sociedade civil, a esfera pública aparece
como espaço de disputa possível, por meio do engajamento público (BURAWOY, 2005a).42

“Agora é precisamente a hora para defender a ideia de público antes que ele desapareça, conferindo-lhe um
novo significado e vitalidade. Sem um público, real e virtual, prático e discursivo, a sociologia pode muito bem
estar morta” (BURAWOY, 2007a, p. 250).
42
A despeito da constatação empírica acerca da “crise da esfera pública”, considero que a categoria esfera
pública mantém sua validade heurística para pensarmos as mais diversas tendências dos processos sociais
contemporâneos, não obstante seu esvaziamento político no sentido mais amplo e o esgotamento do projeto de
esfera pública burguesa. Ao realizar uma análise sobre as transformações da esfera pública, Habermas (2014)
traz elementos que ajudam a explicar e a enfrentar o problema da “crise da esfera pública”. Assim, a concepção
de público presente em Burawoy – como uma esfera distinta da regulação produzida pela lógica estrita do Estado
ou do mercado – se relaciona à categoria de esfera pública, espaço de convivência e de debate no tratamento de
interesses coletivos, aproximando-se das concepções de Habermas (2014). Em concepções posteriores presentes
na teoria da ação comunicativa, Habermas (1984, 1987) considera que, no processo de dominação material, a
“colonização do mundo da vida” pela razão instrumental transformou a ciência e a técnica nas principais forças
produtivas no terreno do “agir instrumental”. Assim, verificou uma transformação do “paradigma da produção”
em direção ao “agir comunicativo”, única esfera capaz de alocar recursos na sociedade. O entendimento mútuo
entre as partes em conflito em uma sociedade se torna possível graças à existência de um contexto dialógico em
que a ação comunicativa busca possibilidades de consenso. As reflexões de Calhoun (1992) trazem algumas
pistas para problematizar essa discussão. Ao abordar a análise de Habermas, o autor propõe que a esfera pública
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Do mesmo modo, a sociedade civil comparece em Burawoy como objeto privilegiado
da disciplina, cujo objetivo é promover engajamento público tendo em vista a necessidade de
fortalecimento e de democratização da sociedade civil em tempos atuais de fundamentalismo
de mercados e de tirania dos estados (BURAWOY, 2009c), considerando que o ponto de vista
sociológico corresponde ao ponto de vista da sociedade civil: “Organizações, associações e
movimentos que não fazem parte nem do Estado nem do mercado. Sem a sociedade civil, não
apenas a sociologia pública desaparece, mas também a sociologia” (BURAWOY, 2009c, p.
240-241). Sobre a especificidade do objeto da sociologia, o autor questiona:
O que é então a nossa disciplina – a sociologia? Se ela não é definida por um objeto
de conhecimento próprio, então, como definimos sua unidade? Proponho que sua
unidade é definida por um “ponto de vista” – o ponto de vista da sociedade civil, ou
melhor, os pontos de vista da sociedade civil, uma vez que ela está longe de ser uma
entidade unificada e homogênea. A sociedade civil foi uma invenção congênere do
capitalismo, criada para proteger a comunidade humana da tirania do mercado.
Enquanto a mercantilização foi mantida sob a tutela do Estado, a sociologia podia
também colaborar com o Estado; mas, quando o próprio Estado se volta contra a
sociedade civil, a sociologia tem de se concentrar em cultivar sua relação com a
sociedade civil e com os movimentos e associações que a compõem. Essa então se
tornou a era da sociologia pública. (BURAWOY, 2005c, p. 156).

Isso significa que os diversos pontos de vista da sociedade civil definem e constituem
a unidade do olhar sociológico por este permitir apreender as condições sociais dos
fenômenos existentes no mundo, incluindo o mercado e o Estado. Em sua última tese,
Burawoy afirma de forma categórica:
Se o ponto de vista da economia são o mercado e sua expansão, e o ponto de vista da
ciência política são o Estado e a garantia da estabilidade política, então o ponto de
vista da sociologia são a sociedade civil e a defesa do social. Em tempos de tirania
do mercado e de despotismo estatal, a sociologia – em particular sua face pública –
defende os interesses da humanidade. (2005a, p. 24).

A sociologia pública cumpre, portanto, o necessário papel de promover o engajamento
com os mais diferentes públicos presentes na sociologia civil (BURAWOY, 2009c). Na
conferência presidencial da Associação Americana de Sociologia (ASA), Burawoy sumarizou
o que entende por sociedade civil, definindo-a como “produto do capitalismo ocidental do
final do século XIX, que produziu associações, movimentos e públicos externos tanto ao
Estado quanto à economia” (BURAWOY, 2005a, p. 24). Na mesma conferência, o sociólogo

burguesa não foi somente orientada pela constituição da sociedade civil, mas sim pela manutenção da dominação
no interior dessa mesma sociedade (CALHOUN, 1992). Existe um inegável caráter ideológico da esfera pública
burguesa e da sociedade civil modernas, para além da ideia de interesses objetivos universais, já que não são
isentas de interferências das relações de poder e dos interesses particulares que se traduzem na divisão da
sociedade em classes sociais. Os desdobramentos teóricos (e normativos) desse impasse revelam, segundo
Calhoun (1992), uma inabilidade de Habermas em resolver essa questão.
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havia apontado o caráter contraditório, marcado por cisões e dominações, que, de forma
alguma, contemplaria a sociedade civil como uma espécie de “comunitarismo harmonioso”
(BURAWOY, 2005a, p. 24). Assim, Burawoy não deixa de conceber a sociedade civil como
um campo de disputa, sendo, na atual onda neoliberal, o melhor espaço para a defesa da
humanidade por meio do estímulo de uma sociologia pública de matriz crítica (BURAWOY,
2005a).
Como a sociedade civil é dividida e marcada por conflitos internos, não seria diferente
com a sociologia. Como ressaltamos, Burawoy considera que a própria sociologia reflete, de
certo modo, os processos sociais em curso na sociedade civil e as ambiguidades desses
processos. Para Burawoy, a sociedade civil pode pressionar o mercado e Estado a serem
abertos democraticamente, mas pode também contribuir para a reprodução das desigualdades
e das opressões presentes nas relações sociais contemporâneas. Apesar de defender a
possibilidade de compromissos axiológicos variados da sociologia pública, Burawoy entende
que, estando apoiada pela sociologia crítica, a sociologia pública não pode simplesmente
endossar qualquer manifestação vinda da sociedade civil. A sociologia crítica deve esclarecer
as possibilidades e os perigos que envolvem a defesa da sociedade civil como um bastião
contra as usurpações empreendidas pelo Estado e pelo mercado (BURAWOY, 2004):
Devemos ser cuidadosos com a tendência comunitária, que entende que a sociedade
civil e os públicos são inerentemente virtuosos, sempre repelindo as forças do mal
do despotismo estatal e da tirania do mercado. A sociedade civil pode ser o braço de
regimes autoritários e fascistas tão facilmente quanto pode defender a humanidade
contra a ditadura. [...] De modo mais geral, a sociedade civil é o braço de
colaboração de todos os estados capitalistas, aos quais está ligada por milhares de
redes, reproduzindo consentimento à dominação capitalista. [...] Por fim, a sociedade
civil se origina de suas próprias formas de dominação – divisões raciais, hegemonias
de gênero e de sexualidade –, que exigem sua própria guerra de posição. Ainda
assim, se a sociedade civil não é uma panaceia, também não deixa de ser o melhor
possível, de fato o único terreno para os sociólogos organizarem suas iniciativas
públicas. (BURAWOY, 2005b, p. 324).

É seguindo essa linha de pensamento que Burawoy ampara a sua teoria da divisão do
trabalho sociológico, a partir de elementos que permitem matizar a separação entre
conhecimento instrumental e conhecimento reflexivo, que se apresentaria mais do que mera
compartimentalização do conhecimento.
As questões resgatadas anteriormente a respeito das concepções de público, esfera
pública e sociedade civil, foram enfrentadas por alguns autores que se dedicaram a analisar a
sociologia pública de Burawoy. Em conferência dirigida à Sociedade Japonesa de Sociologia,
na Universidade de Tohoku, publicada como “A sociologia pública em tempos de Barack
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Obama”, Burawoy responde às leituras críticas acerca de sua concepção de público e de
sociedade civil:
Tem-se dito que a ideia da sociologia pública romantiza a sociedade civil,
demonizando, em contrapartida, o Estado e o mercado. Longe disso! Eu estou muito
ciente de como a sociedade civil é clivada por conflitos, dominações e exclusões.
Raça, gênero e classe dividem seu terreno. Essas divisões constituem uma das razões
pelas quais a sociologia é ela mesma tão clivada e variada, com numerosos
subcampos. Analiticamente, nós poderíamos imaginar a sociedade civil como Jano
bifronte: de um lado, organizando o consentimento à dominação do Estado e do
capital; mas, por outro lado, oferecendo o melhor terreno (embora longe da
perfeição idealista) para contermos os ataques do Estado e do capital – ataques que
originam e aprofundam várias desigualdades sociais e que vêm se tornando ainda
mais agressivos no período recente. (2009c, p. 241).

Contudo, tendo em vista a ampla difusão e o caráter polissêmico do termo sociedade
civil, a ponto de permitir muitas interpretações e ambivalências, é importante examinar
criticamente as apropriações que dele têm sido feitas. Assim como público e esfera pública, a
categoria de sociedade civil precisa ser apreendida em sua complexidade, como um espaço de
lutas e conflitos sociais.
Em Burawoy – com base no pensamento de Gramsci –, a sociedade civil é um espaço
de disputas e de conflitos, que se manifestam tanto por processos de acomodação quanto de
resistência. É nela que as classes lutam para conquistar hegemonia, direção política. Na
literatura que discute a relação entre o Estado e a sociedade civil, podemos identificar uma
vertente que situa a sociedade civil como parte da constituição de uma esfera pública, que se
diferencia tanto da esfera tipicamente estatal quanto das regras estritas do mercado. 43
Essas constatações põem em cena alguns elementos que merecem destaque. Em
primeiro lugar, a natureza conflitiva das relações entre Estado, sociedade e mercado. Em
segundo lugar, e consequentemente, os antagonismos presentes no interior da sociedade civil,
que a caracterizam como espaço de consentimento e de resistência. Por fim e dessa forma, os
públicos não podem ser tomados como homogêneos. Embora sejam orientados por
identidades plurais, seus interesses se chocam uns com os outros.
De todo modo, os esforços para explicar a história, os fundamentos e os processos
internos das categorias de público, de esfera pública e de sociedade civil, por meio do trabalho

Segundo Coutinho (1992, p. 76-77), baseando-se em Gramsci, “o Estado, em sentido amplo, com ‘novas
determinações’, comporta duas esferas principais – a sociedade política (que Gramsci também chama de ‘Estado
em sentido estrito’ ou de ‘Estado-coerção’), que é formada pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a
classe dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência, e que se identifica com os aparelhos de
coerção sob controle das burocracias executiva e policial-militar; e a sociedade civil, formada precisamente pelo
conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema
escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a organização material da
cultura (revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massa)”.
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de reconstrução teórica com base na síntese empírica, não devem ser dispensados. É nesse
sentido que tomar essas categorias como ideais normativos deslocados de uma análise das
condições históricas que engendram e transformam tais categorias é uma solução desprezada
aqui. Conforme Burawoy argumenta, as cisões presentes no interior da sociedade civil são
reproduzidas na divisão do trabalho sociológico, já que a sociologia reflete, em última
instância, a própria sociedade.
Como vimos nas páginas anteriores, na décima primeira tese, Burawoy apresenta com
mais clareza sua concepção de sociólogo como ator político – nas suas palavras, como
companheiro. Para além das diferenças entre os sociólogos mainstreams e os radicais, está a
defesa de um ethos do ofício de sociólogo:
O que partilhamos como sociólogos – tanto cientistas puros quanto sociólogos
públicos – é a defesa da nossa profissão, ou seja, a manutenção de uma arena
autônoma contra os poderes corrosivos da privatização e da mercantilização. Nisso
temos muito em comum com outros públicos fora da universidade. A sociologia
pública é o reconhecimento desse interesse comum pela liberdade humana e, assim,
o compromisso com os direitos humanos que ultrapassam a universidade, direitos
humanos que estão presentes no ponto de vista da sociedade civil. É parte da arte da
sociologia pública construir pontes e transcender diferenças entre mundos antes
desconexos. (BURAWOY, 2005c, p. 165).

O apelo de Burawoy em torno da sociologia pública é para que os sociólogos
abandonem seus nichos e partam para a cena pública em um “contra-ataque centrado na
sociedade civil” (2009c, p. 242), emergidos “de seus nichos e casulos acadêmicos para
assumir seus lugares e influir na direção da sociedade” (2009c, p. 234). Ainda de acordo com
Burawoy,
não faltam exemplos que nos inspirem nisso. Os sociólogos já estiveram
profundamente comprometidos com as lutas antiprivatização – como na Índia, em
torno das Zonas Econômicas Especiais; como na África do Sul, acerca da
privatização dos recursos hídricos ou da destruição dos loteamentos clandestinos;
como no Brasil, sobre a desapropriação dos latifúndios improdutivos, e por aí vai.
(2009c, p. 242).

Para Burawoy, a sociologia deve cumprir um papel importante de fortalecimento da
sociedade civil e de desenvolvimento de organizações e de movimentos em seu interior. É
nesse sentido que o sociólogo público é um ator político e sua atuação independe de sua
identificação com uma posição mais radical ou mais conservadora (BURAWOY, 2005b).
Ainda que aponte uma pluralidade de públicos e de contradições no interior da sociedade
civil, Burawoy indica a perspectiva do “marxismo sociológico” como parte de seu projeto
teórico-normativo da sociologia pública. Nesse sentido, considera o engajamento com
“utopias reais” (BURAWOY; WRIGHT, 2000) uma visão de socialismo possível, que põe a
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sociedade civil em uma posição privilegiada (BURAWOY, 2005b) em relação à tirania do
Estado e ao fundamentalismo de mercados.
Foi apresentado anteriormente que, para Burawoy, a sociologia pública não tem valor
normativo intrínseco, já que depende tanto dos compromissos de valor dos sociólogos
individuais quanto do diálogo entre os valores defendidos pelos diferentes públicos na
sociedade civil. Os valores são, portanto, centrais à prática sociológica, cabendo à sociologia
pública dialogar com distintos valores que são mobilizados pela sociedade civil. Devem,
assim, formar o fundamento autoconsciente da pesquisa sociológica e cabe à sociologia crítica
tornar manifestos esses pressupostos valorativos unindo-os reciprocamente (BURAWOY,
2005c).
Por outro lado, é o diálogo profícuo entre os quatro tipos de sociologia que permite
que a sociologia não se torne simplesmente uma ideologia. Burawoy ressalta a necessidade de
objetividade do conhecimento científico através da sociologia profissional, por esta mobilizar
normas científicas de validação dos enunciados de verdade como base de legitimação. Tratase de normas fundadas no diálogo entre programas de pesquisa, com suas pressuposições,
modelos, questões próprias, aparatos conceituais e teorias em desenvolvimento (BURAWOY,
2005a). A pluralidade das sociologias públicas, considerando a amplitude dos públicos a
serem mobilizados e a diversidade de orientações de valor, é um argumento utilizado por
Burawoy (2005c) para se libertar das acusações de que a sociologia pública teria, a priori, um
vínculo privilegiado com o marxismo:

Eles [defensores da sociologia profissional], então, reduzem minha defesa do
pluralismo a um truque político para um controle marxista da sociologia. [...] Na
verdade, nunca fiz segredo dos meus compromissos marxistas e, sem dúvida, caso
eu fizesse uma sociologia pública, ela teria uma coloração marxista. Mas não
represento nenhuma sociologia pública em particular. Em vez disso, defendo uma
vasta gama de sociologias públicas, as quais nunca tentei reduzir ao marxismo. Meu
marxismo sociológico, com sua ênfase na restauração do social, exige uma
sociologia profissional pluralista, com múltiplos programas de pesquisa
correspondendo às múltiplas sociologias públicas. (BURAWOY, 2005c, p. 160).

De forma geral, a sociologia pública se apresenta como uma alternativa ao chamado
PFSP, que tem no ideal de ciência pura sua principal orientação. Segundo Burawoy (2005c),
não se trata de “livrar” a sociologia dos valores, mas saber que valores têm sentido em
determinado contexto. Para o sociólogo, o PFSP é uma reação recente, no interior da
sociologia americana, ao desenvolvimento de formas de diálogo da sociologia com públicos
extra-acadêmicos e à interação da disciplina com debates políticos de interesse público.
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O interesse nesta tese não consiste em “defender” ou simplesmente “apresentar” a
ideia de sociologia pública, mas sim problematizar algumas questões para demonstrar a
capacidade desse programa de ilustrar controvérsias persistentes na teoria sociológica
contemporânea. As questões apontadas sobre a sociologia pública de Burawoy foram temas
de debates que marcaram a recepção da proposta do sociólogo britânico no interior da
sociologia. A seguir, apresento alguns termos desse conjunto heterogêneo de críticas, que
também nos ajuda a refletir sobre a questão levantada por Calhoun (2005), mencionada
anteriormente: o que é a sociologia pública como projeto duradouro?
1.2.3 As guerras da sociologia pública 44
Conforme busquei sinalizar, minha intenção não é apresentar simplesmente uma
defesa da sociologia pública, mas problematizar essa proposta à luz de algumas questões
teórico-conceituais e metodológicas que considero significativas. Estou ciente de que a
ausência de consenso é inerente à própria gênese das ciências sociais. Por esse motivo, tão
importante quanto apresentar a sociologia pública é realizar um balanço do intenso debate que
foi suscitado com a apresentação da proposta de Burawoy na condição de presidente da
Associação Americana de Sociologia (ASA) em 2004.
A proposta da sociologia pública formulada por Burawoy foi alvo de diversas críticas.
Essas “guerras da sociologia pública” foram travadas em uma série de eventos, debates,
periódicos e dossiês que constituem importantes referências bibliográficas para delinear
alguns contornos iniciais do debate entre os sociólogos mainstreams e os mais radicais.
Segundo Zussman e Misra (2007), a preocupação mais profunda dos sociólogos mais
reticentes à sociologia pública é que ela “politize” a sociologia em vez de investir na
“autonomia” científica. O conjunto de críticas a seguir se refere às considerações
especialmente relativas ao engajamento do sociólogo nas questões públicas e, portanto,
políticas.
Embora Burawoy tenha insistido no fato de que a sociologia pública não está
relacionada a determinados valores a priori, o fato de ele ser declaradamente marxista fez
com que muitos críticos tivessem uma postura bastante cética em relação a um pretenso

Denominação inspirada no artigo “The Public Sociology Wars”, de Burawoy (2009b), presente na coletânea
Handbook of Public Sociology, organizada por Jeffries (2009).
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descompromisso com uma ideologia de esquerda. 45 Um exemplo de debates dessa natureza é
a “contraproposta” de Deflem (2005) com o objetivo de “salvar” a sociologia da sociologia
pública.46
Smith-Lovin (2007) afirma que a sociologia pública pode minar o desenvolvimento do
conhecimento sociológico justamente por carregar significativo conteúdo valorativo. Os
pontos de desacordo de Smith-Lovin são decorrentes de uma compreensão distinta do que seja
a sociologia.47 O problema parece não consistir no fato de que sociólogos individuais possam
se envolver em questões públicas e políticas e que façam de sua profissão um engajamento.
Para a autora, a questão problemática da sociologia pública é que isso se daria como projeto
disciplinar coletivo. Assim como para Massey (2007) e Stinchcombe (2007), politização diz
respeito à intromissão de preocupações políticas nos interesses intelectuais e científicos da
sociologia (SMITH-LOVIN, 2007).
De acordo com Stinchcombe (2007), uma pretensão duvidosa da proposta de Burawoy
é a de que os sociólogos têm algo de relevante a dizer ou dialogar com os mais variados
públicos. No entanto, da mesma forma que Smith-Lovin (2007), Stinchcombe não rejeita a
participação política individual, embora crítico da participação coletiva por considerar que a
introdução de valores representaria uma corrosão dos padrões profissionais da sociologia. Já
para Massey (2007), uma prática política no interior da disciplina minaria a eficácia política
de ativistas individuais. Baseando-se em sua própria experiência de consultoria sobre questões
de política de imigração, segregação racial e direitos humanos, o autor argumenta que a
contribuição efetiva da sociologia deve se dar por meio de uma compreensão acurada dos
grupos e das estruturas as quais se procura modificar por meio da ação política. Ou seja, a
objetividade e a “reputação de imparcialidade” seriam precondições para um efetivo
engajamento dos sociólogos, por estes conferirem legitimidade e respeitabilidade no interior
da disciplina.
45

Embora de uma perspectiva distinta, a relação entre a sociologia pública e o marxismo é também apontada por
Calhoun (2005) quando afirma que, “para além de sua [de Burawoy] agenda da sociologia pública, existe um
esforço para recolocar a sociologia marxista”. Considera ainda que Burawoy esteja preocupado em superar uma
versão do marxismo pós-1970, desvinculado dos movimentos sociais (CALHOUN, 2005, p. 357-358).
46
Um autor que apresenta um tom mais crítico (e irônico) à sociologia pública de Burawoy é Deflem (2005), que
considera a sociologia pública um disfarce velado de uma versão do “marxismo sociológico”. Na trilha de que o
“conhecimento sociológico não pode desafiar o mundo” (DEFLEM, 2005), o autor elaborou, já em 2005, o site
da campanha Save Sociology, com o objetivo de “salvar” a sociologia da sociologia pública e dos valores.
Disponível em: <www.savesociology.org>. Acesso em: 30 jun. 2014.
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Compreensões distintas do que seja a sociologia e questões epistemológicas mais gerais como ponto de
discordância inicial são também destacadas por Kalleberg (2005). Nesse autor, a função pública do sociólogo
não é questionada, mas sim os problemas conceituais e epistemológicos em torno da proposta da sociologia
pública, especialmente a partir de sua relação com as demais formas de trabalho sociológico apontadas por
Burawoy.
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Para Boyns e Fletcher (2005), a sociologia pública é uma tentativa equivocada de
recolocar as questões de engajamento público e da identidade disciplinar presentes na
disciplina. Alguns pontos de crítica são elencados pelos autores para apresentar as limitações
desse programa. Em primeiro lugar, a suposta filiação da sociologia pública ao marxismo
contribuiria para ressaltar as divisões existentes na disciplina. Em segundo lugar, o avanço
público da sociologia em direção a uma agenda voltada para uma “sociologia para públicos”
em vez de uma “sociologia dos públicos” imporia limitações no desenvolvimento de uma
interface pública. Em terceiro lugar, a falta de uma agenda metodológica para a sociologia
pública levantaria questões sobre como a sociologia pode competir em um clima de
contestação da opinião pública. Em quarto lugar, as questões de coerência disciplinar não
seriam necessariamente resolvidas, sendo potencialmente exacerbadas pela sociologia
pública. Em quinto lugar, os autores consideram que Burawoy realiza uma identificação
enganosa entre o conhecimento científico e a estrutura hegemônica da profissão. Por fim, a
sociologia pública seria uma expressão idealista e utópica de defesa da sociedade civil,
semelhante à tentativa de Habermas para reviver a esfera pública.
Boyns e Fletcher (2005) consideram o desenvolvimento de um Programa Forte da
Sociologia Profissional (PFSP) o único meio para reparar os problemas da disciplina, que
seriam agravados pela emergência da sociologia pública. Ou seja, estão preocupados com “a
crise de legitimação endêmica à sociologia que decorre de questões sobre as possibilidades de
engajamento público da sociologia e a coerência de sua identidade disciplinar” (BOYNS;
FLETCHER, 2005, p. 6). Isso significa que, para Boyns e Fletcher (2005), no lugar de
energias dedicadas ao desenvolvimento de uma sociologia pública, os esforços deveriam ser
primeiramente direcionados para reforçar a coerência do conhecimento disciplinar da
sociologia e o desenvolvimento de um PFSP. Os autores alertam sobre a face ideológica da
sociologia pública – uma espécie de “conluio” entre a sociologia pública e o marxismo, que
contribuiria para segmentar ainda mais a sociologia. Boyns e Fletcher destacam ainda que a
última tese de Burawoy sobre a sociologia pública 48 seria impulsionada por uma orientação
ideológica marxista que não é compartilhada pelos sociólogos como um todo. Segundo os
autores, no lugar de uma sociologia pública organizada em torno do engajamento, seria mais
apropriado desenvolver um PFSP que trouxesse clareza aos conhecimentos científicos e, só
assim, pudesse avaliar o possível potencial da sociologia para realizar contribuições à

Como vimos anteriormente, trata-se da tese XI – “sociólogos como companheiros” (BURAWOY, 2005a, p.
24).
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sociedade. Assim, Boyns e Fletcher consideram que as questões relativas à identidade
disciplinar e à coerência interna da sociologia devem ser “resolvidas” antes de se forjar
qualquer tipo de atuação pública. Em relação aos aspectos conceituais, Boyns e Fletcher
(2005) afirmam que Burawoy utiliza a categoria de público de forma bastante vaga,
recorrendo a uma gama indiscriminada de situações. Juntos, esses elementos evidenciariam
que a distinção, realizada por Burawoy, entre sociologia profissional e sociologia pública
seria decididamente prematura.
Para Brint (2005), os sociólogos não devem ser confundidos com atores políticos. Os
sociólogos precisam estar em conformidade com as teorias científicas, e o fato de se
identificarem como atores políticos significa estarem “presos” às visões de mundo, às crenças
e aos valores. Brint apresenta uma crítica não somente em relação à prática da sociologia
pública, mas às questões teóricas e conceituais presentes nessa proposta. Além de entender a
sociologia pública mais como uma retórica do que, propriamente, uma análise, o autor
considera estar presente uma “concepção habermasiana de público”, como espaço de
discussão e de deliberação, bem como uma ideia de sociedade civil entendida como “única
arena” de disputa pela justiça social. 49 Contudo, é o suposto potencial para querer “mudar o
mundo” que torna a sociologia pública tão problemática (BRINT, 2005).
Análise semelhante é oferecida por Turner (2005, 2009). Para o autor, a sociologia
pública constitui uma vertente do pensamento de esquerda, que contribui para infundir
ideologias na face pública da sociologia, escapando do controle da explicação científica. O
autor propõe uma “engenharia social” que combine a necessidade da neutralidade dos valores
e a possibilidade de construção de uma ciência natural do mundo social. Segundo Turner,
o que me perturba é que os muitos problemas enfrentados pelos públicos no mundo
social precisam da sociologia científica. Não é necessário que os sociólogos digam
às pessoas que elas têm problemas; elas já o sabem. Dessa forma, não necessitam de
sociólogos de vanguarda para engajá-las em torno de um movimento ou
organização. Elas, geralmente, já têm capacidade para tanto. O que precisam é do
conhecimento – imparcial e preciso – sobre o mundo social, que pode ser utilizado
pelos públicos, clientes, formuladores de políticas ou quem tiver um problema de
organização social (2009, p. 263).

Tendo como base o cenário brasileiro, Schwartzman (2009) afirma, diferentemente de
Burawoy, que “é no mundo acadêmico, da liberdade de pesquisa e do rigor científico, que

Além disso, Brint considera que a justiça social não é a única ferramenta para “defender a humanidade”.
Segundo o autor, Burawoy “se concentra em uma concepção demasiadamente restritiva de justiça social (e em
alguns outros valores ligados ao pensamento contemporâneo progressista). Além de justiça social, gostaria de
promover discursos sobre compaixão, pensamento aberto, racionalidade, persistência, honestidade, liberdade de
pensamento e coragem, entre outras qualidades desejáveis” (BRINT, 2005, p. 54).
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deveria estar a âncora que desse ao sociólogo a liberdade de trabalhar com autonomia e
independência intelectual nos outros setores” (2009, p. 277). Apesar de apontar para a
necessidade de que a sociologia esteja vinculada às questões públicas, o foco, segundo
Schwartzman (2009), deve ser o esforço, ainda incompleto no país, em “consolidar uma
sociologia que mantenha sua independência e sua relevância, tanto em relação aos rituais
acadêmicos quanto em relação às organizações e movimentos sociais com os quais dialoga ou
dos quais participa” (SCHWARTZMAN, 2009, p. 277).
Por outro lado, outro conjunto de análises busca mobilizar a sociologia pública para
avaliar tanto a concepção de sociologia quanto a prática profissional sem, com isso, descartar
as imprecisões e lacunas em torno dessa proposta. Partindo do contexto nacional, Braga e
Santana (2009) destacam que a persistência da desigualdade social na estrutura societária
brasileira oferece um rico material histórico para a sociologia crítica e para a sociologia
pública. Além disso, a tradição da sociologia crítica e militante inaugurada por Florestan
Fernandes50 faz da sociologia pública uma proposta promissora para a sociologia brasileira.
McLaughlin, Kowalchuk e Turcotte (2005) também consideram a sociologia pública
um importante movimento intelectual da disciplina. Assim como Calhoun (2005), os referidos
autores afirmam que a sociologia pública foi um dos “mais empolgantes, produtivos e
importantes eventos da história recente da sociologia” (MCLAUGHLIN; KOWALCHUK;
TURCOTTE, 2005, p. 133). Para eles,
a conferência da Associação Americana de Sociologia, “Por uma sociologia
pública”, em 2004, organizada em São Francisco, foi interessante, muito bemrecebida e injetou uma energia renovada na disciplina. [...] Certamente a animada
presença internacional no encontro anual em São Francisco é um bom sinal para o
futuro (MCLAUGHLIN; KOWALCHUK; TURCOTTE, 2005, p. 133).

Ainda assim, McLaughlin, Kowalchuk e Turcotte (2005) destacam que a sociologia
pública não está livre de controvérsias. Para esses autores, apesar de ter contribuído para
fornecer alguns fundamentos para a revitalização da sociologia no século XXI, a categoria de
sociologia pública requer uma investigação mais aprofundada. Isso porque, segundo eles, a
principal contribuição da sociologia pública foi valorizar uma modalidade de praticar a
sociologia por meio de seu “programa político” e do “compromisso diplomático” com a
profissão. Deixou algumas lacunas, entretanto, no que se refere à tentativa de esboçar um
entendimento mais empiricamente fundamentado da sociologia e das formas organizacionais
de produção do conhecimento nos dias de hoje (MCLAUGHLIN; KOWALCHUK;
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As contribuições de Florestan Fernandes para o debate da sociologia pública no sentido da crítica e do
engajamento são analisadas nos capítulos seguintes.
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TURCOTTE, 2005). De acordo com os autores, os conceitos de “reflexivo” e de “crítico”,
presentes na ideia de “conhecimento reflexivo” e de “sociologia crítica”, respectivamente, são
ambíguas e carregadas de valor, o que dificulta a investigação empírica de diferentes
orientações da pesquisa sociológica e do modo como a disciplina poderia se dirigir a públicos
extra-acadêmicos.
Katz-Fishman e Scott (2005) argumentam que a sociologia pública poderia ir mais
longe em sua prática política, por meio de seus diálogos com os públicos extra-acadêmicos.
Segundo os autores, o chamado de Burawoy para uma sociologia pública, no sentido da
crítica e da transformação social, é pertinente, pois consideram que os sociólogos devem
contribuir para a construção de um movimento de baixo para cima, aliado às lutas sociais em
sua dinâmica de transformação social. Nesse sentido, Katz-Fishman e Scott (2005)
corroboram com a ideia de “sociologia pública orgânica”, partindo da reivindicação de uma
tradição de sociologia radical e marxista baseada na valorização da unidade dialética entre a
teoria e a prática.
Segundo os autores (KATZ-FISHMAN; SCOTT, 2005), existem, pelo menos, dois
caminhos para a sociologia, sendo a posição social do intelectual um fator decisivo para a
escolha entre ambos. O primeiro deles é oriundo das lutas sociais e da necessidade e do desejo
de compreender as causas da degradação humana experimentada por mulheres, homens e
jovens explorados e oprimidos. Esse primeiro caminho seria referente à sociologia pública,
que estaria orientada a desenvolver uma estratégia para direcionar um processo de
transformação social. O segundo caminho provém da academia e das demais perspectivas
sociológicas – as sociologias profissional, crítica, para políticas públicas –, que buscam
relevância e reconhecimento científico. Isso significa que as ferramentas analíticas e
metodológicas de análise da sociedade não são “propriedade privada” dos acadêmicos e da
academia, embora tal crença contribua para mistificar e fetichizar o conhecimento do mundo
social em desconexão com as lutas sociais. Esse processo compreende a análise social e a
teoria social como uma escolha profissional, e se esforça para se conectar a vários públicos –
muitos dos quais não estão inseridos nas lutas sociais.
Isso quer dizer que Katz-Fishman e Scott (2005) entendem a sociologia profissional e
a sociologia pública como expressões sociológicas opostas, processos antagônicos na teoria e
na prática. Enquanto a primeira representaria a opressão política e a repressão ideológica em
apoio ao capitalismo neoliberal, a segunda representaria a possibilidade de transformação
revolucionária da sociedade. Ainda segundo os autores, ambas as expressões sociológicas são
profundamente políticas, embora a primeira sustente seu pretenso caráter de ciência neutra. A
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novidade em torno da categoria de sociologia pública permite, segundo os autores, aprofundar
a luta pela disciplina e pela profissão no sentido de unificar a teoria e a prática em um
processo histórico de transformação da sociedade nos dias de hoje (KATZ-FISHMAN;
SCOTT, 2005).
Para Calhoun (2005), Burawoy teve o mérito de colocar a questão da sociologia
pública na agenda da disciplina desde as ideias lançadas por Mills (2000). Entretanto, apesar
de concordar com os propósitos mais gerais da sociologia pública e de considerar um
chamado oportuno, Calhoun aponta algumas discordâncias na abordagem conceitual de
Burawoy. Uma primeira crítica se refere à teoria da divisão do trabalho sociológico, ilustrada
por Burawoy por meio da ideia de um quadrante. Segundo Calhoun,
para começar, a sociologia pública é um quadrante? Burawoy emprega a linguagem
bourdieusiana para descrever a sociologia como um “campo de força”, mas ele não
oferece realmente uma análise sistemática ou satisfatória, e eu temo que sua tabela
2x2 seja muito mais parsoniana. Quero dizer (a) que compartimentaliza e, em certo
ponto, essencializa os quatro supostos “tipos” de sociologia (embora Burawoy
afirme que eles se sobrepõem e se constituem uns aos outros); e (b) não existe
clareza sobre as dimensões ou eixos de variação e de disputa que organizam o
campo. (2005, p. 356).

Assim, a questão colocada por Calhoun não diz respeito a uma crítica ao engajamento
público da sociologia. Concordamos com o autor que o problema é que essa proposta está
limitada a um subcampo ou quadrante especializado, e não à sociologia em geral, como
veremos mais adiante. Outra ressalva que Calhoun (2005) apresenta diz respeito à tese final
de que os sociólogos devem tomar como referência o ponto de vista da sociedade civil.
Segundo o autor,
já manifestei alguma preocupação sobre pontos de vista epistemológicos (Calhoun,
1995. Cap. 6). A sociologia (como qualquer outro conhecimento) é decerto
socialmente situada, as perspectivas são moldadas por posições sociais e a produção
de conhecimento depende das condições sociais. Todavia, levando a sério a ideia de
campo, deve ser questionado se alguma posição social substantiva ou um
compromisso confere privilégio epistemológico. Além disso, eu me preocupo com a
fetichização da “sociedade civil”. (CALHOUN, 2005, p. 361).

Como vimos, Burawoy utiliza o termo “sociedade civil” em oposição significativa ao
Estado e ao mercado. O que Calhoun (2005) destaca é que não há nada significativo ou
peculiar que possa ser denominado “sociedade civil”, sendo que o Estado e o mercado
também constituem e são constituídos por relações sociais. Ou seja, o autor ressalta que
devemos “superar a divisão ideológica de Estado, economia e sociedade civil que se reflete na
(e ajudou a dar origem à) divisão acadêmica entre a ciência política, a economia e a
sociologia” (CALHOUN, 2005, p. 361), já que as disciplinas acadêmicas, como campos de
conhecimento, não constituem sistemas autorreprodutivos e autorregulados.
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Preocupação semelhante a respeito de uma remodelação mais geral da divisão do
trabalho sociológico é demonstrada por Stacey (2007). Segundo a autora, não faz sentido
estabelecer fronteiras disciplinares nem buscar uma especificidade para a sociologia, em
distinção entre as demais áreas do conhecimento, como a política e a economia. Para Stacey
(2007), não se trata de abraçar a “fantasia positivista” de uma ciência social unificada, mas
desenvolver reconfigurações disciplinares, baseadas nas interseções e nos diálogos possíveis
para que tais disciplinas representem, juntas, a “defesa da humanidade”.
Assim, uma questão fundamental apontada por Stacey (2007) e Hays (2007) é que a
proposta da sociologia pública deveria estar acompanhada pela exigência de reformas de
grande alcance no modo como ensinamos e praticamos a sociologia. Porém, para ser levada a
sério, a sociologia pública não pode estar isolada – e essa seria uma consequência da
institucionalização da própria teoria da divisão do trabalho sociológico.
Segundo Hays (2007), é difícil imaginar uma sociologia que não seja, de fato, pública.
Entretanto, o principal problema da ideia de sociologia pública é a teoria da divisão do
trabalho sociológico, já que, segundo a autora, teria como consequência ofuscar as
divergências e as lutas por status que dividem os sociólogos no interior da sociologia. Para
Hays, essa teoria contribuiria para aceitar as desigualdades e as hierarquias existentes na
disciplina, ainda que sob o argumento de inserir a sociologia pública nas possibilidades do
trabalho sociológico. Para a autora, a sociologia pública deveria ser muito mais a base para a
construção de um consenso do que reafirmar divisões existentes no interior da disciplina.
Também para Collins (2007), a tentativa de institucionalização da sociologia pública pode ser
preocupante em um cenário – especialmente no norte-americano – de privatização do público,
já que a própria noção de público vem passando por sérias controvérsias.
Hays (2007) afirma que Burawoy realiza uma crítica parcial da sociologia. Segundo a
autora, uma virada mais profunda da organização institucional da sociologia estaria
relacionada à superação das divisões disciplinares, sobretudo a partir de uma consideração de
que todos os sociólogos devem ser sociólogos públicos. Trata-se, portanto, de uma proposta
insuficiente, já que Burawoy destina à sociologia profissional a permanência, “por direito”, no
topo da hierarquia acadêmica (HAYS, 2007).
Já para Wallerstein (2007), a teoria da divisão do trabalho sociológico de Burawoy
realiza uma falsa distinção entre conhecimento instrumental e reflexivo. Segundo Wallerstein,
os sociólogos precisam se envolver nesses dois conhecimentos, através da realização
simultânea de três funções: a função intelectual, que corresponde ao desenvolvimento de
análises sobre o mundo empírico; a função moral, para entender as implicações morais de
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nossa atividade; e, por fim, a função política, que leva em conta o melhor modo de se realizar
essas implicações morais (WALLERSTEIN, 2007). Essas funções, conforme argumenta,
estão ligadas de modo sequencial e inevitável. Assim, a sociologia pública não deveria ser um
tipo de sociologia separada das demais, já que “todos os sociólogos [...] são, e não podem ser
de outra forma, sociólogos públicos. A única distinção é entre aqueles que estão dispostos a
vestir o manto e aqueles que não estão” (WALLERSTEIN, 2007, p. 174).
Como vimos, a teoria da divisão do trabalho sociológico é uma resposta de Burawoy
contra as ideias presentes no relatório da Comissão Gulbenkian, coordenado por Wallerstein.
De acordo com Wallerstein et al. (2006), superar e enfrentar a artificialidade dessas fronteiras
por meio da ampliação da organização da atividade intelectual é uma forma de colocar as
bases para uma reconstrução das ciências sociais. Cabe considerar que, ao formular sua
proposta de sociologia pública, Burawoy, assim como o relatório da Comissão Gulbenkian,
não descartou a importância do conhecimento científico e da objetividade. 51 No entanto, o
sociólogo assumiu uma posição diferente acerca da divisão do trabalho sociológico e da
especificidade da sociologia no conjunto das demais ciências sociais.
Os problemas em torno da diferenciação entre os conhecimentos instrumental e
reflexivo também são ressaltados por Abbott (2007). Para Abbott, excluir a reflexividade do
trabalho sociológico é, em si, uma impossibilidade. Os valores estão presentes na sociologia
não somente porque os sociólogos estão “encaixados” em seus pontos de vista particulares,
mas porque os próprios processos sociais são, em si, processos de valores. É por esse motivo
que Abbott também entende que o trabalho sociológico é, ao mesmo tempo, instrumental e
reflexivo.
Seria, então, “sociologia pública” a denominação mais adequada para a proposta de
Burawoy? Essa questão colocada por Collins (2007) busca tornar mais claros os contornos da
noção de público em um contexto político determinado, já que essa categoria está relacionada
à história concreta e às disputas em torno da privatização das questões sociais. Assim, sendo
classificada sob a bandeira de pública, a sociologia poderia desenvolver uma espécie de
“guetização sociológica”, justamente porque aqueles que gravitam em torno da sociologia
pública já estão localizados em uma posição subalterna no interior da própria disciplina.
51

É desse modo que a distinção entre fatos e valores é insuficiente, já que os fatos e dados são selecionados da
realidade por meio de visões de mundo ou de modelos teóricos de uma época. A objetividade diz respeito ao
resultado da aprendizagem humana que se dá pela utilização de métodos capazes de se apresentar aos juízos
intersubjetivos de outros pesquisadores. Ainda segundo Wallerstein et al. (2006, p. 101), “o fato de que o
conhecimento é uma construção social também significa que é socialmente possível ter um conhecimento mais
válido. O reconhecimento das bases sociais do conhecimento não está em contradição com o conceito de
objetividade”.
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Segundo Piven (2007), a sociologia pública de Burawoy deveria avançar na definição
de um valor normativo. De acordo com as indicações de Piven, existem muitas divisões no
interior da sociedade e, por esse motivo, precisamos decidir com quais públicos vamos
trabalhar.52 Para a autora, a sociologia pública corresponde a um retorno às raízes da
sociologia e, ao tratar de problemas que são públicos, inevitavelmente apresenta um caráter
político, que precisa estar suficientemente definido. Assim, a principal preocupação de Piven
(2007) corresponde aos limites e às possibilidades da sociologia pública em relação ao
conteúdo político desse engajamento. Não se trataria apenas de abrirmos defesa a uma
sociologia politizada, mas que esse engajamento esteja, como também ressaltam KatzFishman e Scott (2005), localizado no espectro político progressista, devendo a sociologia,
por necessidade, ser crítica e dissidente. É a perspectiva da “neutralidade” dos compromissos
axiológicos que não faz sentido para Piven:
Se a sociologia pública florescer, temos de reconhecer que não há somente um
público, mas muitos públicos, e, uma vez que reconheçamos as profundas divisões
em nossa sociedade, temos de decidir quais públicos queremos para trabalhar.
Proponho como diretriz que nos esforcemos para atender ao público e aos problemas
políticos de pessoas na extremidade inferior das muitas hierarquias que definem
nossa sociedade. Isso significa que dediquemos nossa atenção e nosso conhecimento
para expressar as necessidades dos pobres e da classe trabalhadora em vez daqueles
que vivem confortavelmente; das minorias raciais e, especialmente, dos afroamericanos; das mulheres mais que dos homens; daqueles sem residência em vez
das pessoas com residência legal e com cidadania; dos marginalizados e daqueles de
baixo e de fora de todas as descrições. E não apenas nos Estados Unidos. Também,
quando nossas capacidades permitirem, devemos considerar as multidões numerosas
ao redor do mundo como nosso público, especialmente as centenas de milhões de
pessoas de outros lugares cujos modos de vida tradicionais estão sendo destruídos
pelas depredações do capitalismo internacional, que, de forma preponderante,
representa o capitalismo americano. Seus problemas sentidos devem se tornar
nossos problemas sociológicos. (2007, p. 163).

De forma geral, esse é o tom predominante nas mais variadas críticas dirigidas à
proposta de Burawoy em seu célebre discurso na ASA. É importante considerar que a maioria
dessas reflexões resgatadas anteriormente foi realizada ainda sob os impactos da conferência
de Burawoy na ASA, em 2004. A intenção de recuperar algumas leituras críticas, no primeiro
momento em que a sociologia pública foi lançada, consiste em analisar a reação ensejada e
em que medida podemos apostar na sociologia pública como projeto duradouro, seguindo o
questionamento de Calhoun (2005), o que requer pensar seus limites e possibilidades em
contextos históricos específicos.

52

A questão de que precisamos decidir com quais públicos devemos trabalhar, apontada por Piven (2007),
remete à consideração de Becker (1977) em “De que lado estamos?”, em que analisa a impossibilidade da
neutralidade do pesquisador, o que requer pensar que sempre olhamos a questão de um ponto de vista
socialmente localizado.
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De forma geral, as aproximações com as diferentes respostas críticas e entusiastas
permitem considerar que a sociologia pública reatualizou questões importantes presentes nas
mais diversas tradições sociológicas. Como vimos, as críticas mais intensas direcionadas à
sociologia pública estão concentradas, especialmente, à sociologia pública orgânica, ao
questionar seu horizonte de engajamento político a partir da construção de uma prática
dialógica com segmentos da sociedade civil. Ao mesmo tempo, considero que se localiza aí
uma das principais contribuições da sociologia pública à teoria sociológica contemporânea.
A intervenção política e o estabelecimento de diálogos entre a sociologia e os públicos
extra-acadêmicos, de acordo com parte dos autores (BOYNS; FLETCHER, 2005; BRINT,
2005; DEFLEM, 2005; TURNER, 2005; TURNER, 2009; MASSEY, 2007; SMITH-LOVIN,
2007; STINCHCOMBE, 2007), representaria uma politização perigosa, que poria em risco o
caráter científico da sociologia e, por esse motivo, representaria uma ameaça à sua própria
existência como área de conhecimento. Grande parte dessas leituras identificou, na sociologia
pública, uma tentativa de resgatar a tradição teórica e política do marxismo para o interior da
sociologia. Nesse aspecto, foram feitas referências ao fato de o próprio Burawoy se declarar
marxista, relacionando a sociologia pública com a defesa do “marxismo sociológico”
(BURAWOY; WRIGHT, 2000).
Distanciando-nos dessas leituras, em certa medida identificadas com o PFSP, outras
análises recuperadas apontaram reflexões à luz de algumas questões teóricas e metodológicas
que considero pertinentes para pensarmos os limites da sociologia pública: o problema da
teoria da divisão do trabalho sociológico como uma compartimentalização dos papéis do
sociólogo no processo de produção e de divulgação do conhecimento sobre a realidade social
e, por outro lado, uma fetichização em torno das categorias público, esfera pública, sociedade
civil, mercado e Estado – que parece não terem sido muito bem resolvidas por Burawoy.
Apesar dos limites que apontamos anteriormente, que se situam mais no plano das
justificações, a categoria de sociologia pública permanece como importante referencial para a
análise dos sentidos dos engajamentos públicos dos sociólogos. Considero a sociologia
pública pertinente para fazer refletir o conhecimento que produzimos sobre o mundo e o
próprio mundo em que vivemos. Produzir e divulgar o conhecimento sociológico em diálogo
com públicos extra-acadêmicos não se resume meramente a uma “popularização” da
sociologia, mas apresenta-se, portanto, como uma forma de engajamento político.
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1.3 SOCIOLOGIA PÚBLICA: UM DEBATE SOBRE O ENGAJAMENTO PÚBLICO DOS
INTELECTUAIS
Quando Burawoy destaca a legitimidade de uma sociologia engajada para e com os
públicos,53 em especial os subalternos, o que está em questão é o entendimento do sociólogo
como exercício da sua função intelectual na sociedade. O próprio Burawoy compreende que o
sociólogo público é uma variação especializada do intelectual, tendo sua comunicação pública
limitada pela sua área de especialidade em vez de abordar questões de interesses mais gerais
(BURAWOY, 2005a).
Uma das hipóteses que busco trabalhar é a de que o debate sobre a sociologia pública
faz parte de uma temática mais ampla sobre o intelectual público. Os apontamentos que
seguem traçam alguns pontos dessa hipótese, que merecerão tratamento mais acurado ao final
desta tese. Parto da ideia de que a sociologia pública permite recolocar o debate e o vínculo
entre conhecimento sociológico e engajamento público. Para além da perspectiva particular da
sociologia pública, a categoria de “intelectual” parece assumir papel fundamental para
oferecer uma visão mais ampliada dessa questão.
A palavra “intelectual” vem sendo objeto de muitas discussões desde que surgiu na
França, no final do século XIX, durante os debates no Caso Dreyfus, que envolveu a
participação ativa de Émile Zola (1840-1902), romancista francês precursor do gênero
naturalista na literatura. Cidadão francês, judeu, oficial da artilharia, Dreyfus foi vítima de
uma falsa acusação de traição ao exército da França. Zola publicou o manifesto J’accuse!
(2010), no qual defendia a inocência de Dreyfus e criticava a postura antissemita e autoritária
do exército. Em virtude da carta, o escritor foi preso e expulso da França no mesmo ano em
que Dreyfus foi finalmente libertado, após anos. Somente em 1906, o Estado francês
reconheceu a injustiça cometida nesse caso.
Entre as variadas acepções do termo “intelectual”, no Dicionário de política (BOBBIO
et al., v. 1, 2007), é atribuído a uma categoria específica no interior da divisão social do
trabalho. Intelectuais, nesse caso, seriam aqueles responsáveis pela produção e pela aplicação
de conhecimentos e de valores. Outro sentido possível é a ideia de intelectual como escritores,
artistas e cientistas que, por meio de sua competência específica, se engajam com determinada
autoridade e influência nos debates públicos. Entretanto, apoiando-nos nas próprias
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Como vimos, essa defesa está localizada no interior de uma teoria da divisão do trabalho sociológico que
também envolve outros três estilos possíveis de sociologia.
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concepções de Burawoy acerca do sociólogo público como categoria particular do intelectual
público, a referência para o debate aqui parte das contribuições de Antonio Gramsci.
Segundo Gramsci (1982), existem duas categorias de intelectual que respondem a
processos históricos distintos de sua formação. Em primeiro lugar, o intelectual como
categoria especializada de determinado grupo social, produzido de forma orgânica ao mesmo
grupo e que confere certa homogeneidade a esse mesmo grupo. O intelectual tem capacidade
técnica, mas sobretudo é dotado de capacidade dirigente de organização das massas:
Pode-se observar que os intelectuais “orgânicos”, que cada nova classe cria consigo
e elabora em seu desenvolvimento progressivo, são, no mais das vezes,
“especializações” de aspectos parciais da atividade primitiva do tipo social novo que
a nova classe deu à luz. (GRAMSCI, 1982, p. 4).

O segundo tipo diz respeito à categoria de intelectuais tradicionais, já existentes de
formas sociais e políticas anteriores, que, por isso mesmo, se autoproclamam – ainda que não
o sejam – ideologicamente autônomos e independentes. Para Gramsci, mediante essas
formações históricas variadas de tipos de intelectual, não é possível encontrarmos um critério
intrínseco às atividades intelectuais. Isso porque, segundo o filósofo, “todos os homens são
intelectuais, poder-se-ia dizer então: mas nem todos os homens desempenham na sociedade a
função de intelectuais” (GRAMSCI, 1982, p. 7). Ao mesmo tempo que podemos falar de
intelectuais, não podemos falar em não intelectuais, na medida em que o que existem são
variações desse exercício em maior ou menor grau – tais variações são formadas
historicamente, em conexão com grupos e classes sociais, e não independentes destes. Assim,
podemos verificar que a caracterização do sociólogo público orgânico de Burawoy foi
construída em clara referência ao intelectual orgânico de Gramsci.
Além disso, o contexto histórico da sociologia pública de Burawoy parece coincidir
com aquele relatado por Jacoby (1990) sobre os intelectuais nos Estados Unidos. A tese desse
autor é a de que, nos Estados Unidos, “o intelectual não acadêmico” desapareceu
completamente, restando apenas alguns professores universitários que se dirigem
principalmente para a promoção acadêmica, e não para a mudança social. De acordo com
Jacoby (1990), esse resquício da figura do intelectual nos Estados Unidos não tem nenhum
interesse em lidar com o mundo fora da academia. Tudo o que restou foi uma geração de
intelectuais substituída por “técnicos” de sala de aula, impenetráveis ao grande público e
orientados prioritariamente pela defesa de sua estabilidade e pela consagração acadêmica.
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Para Said (2005), o cenário pessimista descrito por Jacoby (1990) não diz respeito
somente aos Estados Unidos. A descaracterização da vida intelectual, segundo o autor, é o
sintoma de um mundo cerceado pelo que denomina “profissionalismo”: 54
A ameaça específica ao intelectual hoje, seja no Ocidente, seja no mundo não
ocidental, não é a academia, nem os subúrbios, nem o comercialismo estarrecedor
do jornalismo e das editoras, mas antes uma atitude que vou chamar de
profissionalismo. Por profissionalismo eu entendo pensar no trabalho do intelectual
como alguma coisa que você faz para ganhar a vida, entre nove da manhã e cinco da
tarde, com um olho no relógio e outro no que é considerado um comportamento
apropriado, profissional – não entornar o caldo, não sair dos paradigmas ou limites
aceitos, tornando-se, assim, comercializável e, acima de tudo, apresentável e,
portanto, não controverso, apolítico e “objetivo”. (SAID, 2005, p. 78).

As contribuições de Said sobre o intelectual nos tempos de hoje são uma referência
importante para o debate que busco traçar nesta tese. Em ocasião do ciclo de debates das
Conferências Reith, transmitidas ao vivo em 1993 pelo canal inglês BBC, o autor abordou a
figura do intelectual como outsider. Para Said, uma das tarefas do intelectual consiste em
“derrubar os estereótipos e as categorias redutoras que tanto limitam o pensamento humano e
a comunicação” (2005, p. 10). Com efeito, mesmo não podendo vincular a figura do
intelectual a uma linha partidária definida, a orientação geral dos intelectuais deve estar
relacionada com “os padrões de verdade sobre a miséria humana e a opressão”. (SAID, 2005,
p. 12):
[...] quero também insistir no fato de o intelectual ser um indivíduo com um papel
público na sociedade, que não pode ser reduzido simplesmente a um profissional
sem rosto, um membro competente de uma classe, que só quer cuidar de suas coisas
e de seus interesses. A questão central para mim, penso, é o fato de o intelectual ser
um indivíduo dotado de uma vocação para representar, dar corpo e articular uma
mensagem, um ponto de vista, uma atitude, filosofia ou opinião para (e também por)
um público. (SAID, 2005, p. 25).

Nessa linha de pensamento, o autor denomina “representações intelectuais” a atividade
em si do intelectual, o que ele representa e como essas ideias são apresentadas para uma
audiência. A atividade é realizada por meio de uma atitude comprometida e devotada à
investigação racional e ao juízo moral e, por isso mesmo, expõe o indivíduo (intelectual) e o
põe em risco. Isso porque, segundo Said, o intelectual representa uma voz empenhada e
compreensível, cujas tarefas estão relacionadas, no fim das contas, a uma combinação entre
esclarecimento e emancipação (liberdade):

Que foge, até, de uma acusação sobre uma suposta “imoralidade” desse fenômeno. Nas palavras de Said,
“acusar todos os intelectuais de vendidos só porque ganham a vida trabalhando numa universidade ou num jornal
é uma acusação grosseira e, afinal, sem sentido. Seria indiscriminadamente cínico afirmar que o mundo é tão
corrupto que, em última análise, todos sucumbem ao dinheiro. Por outro lado, não é muito menos sério
considerar a pessoa do intelectual um modelo perfeito, uma espécie de cavaleiro reluzente tão puro e tão nobre a
ponto de desviar qualquer suspeita de interesse material” (2005, p. 74).
54
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O intelectual não sobe numa montanha ou num púlpito e declama das alturas. É
óbvio que queremos apresentar nosso trabalho onde ele possa ser mais bem-ouvido;
e também queremos vê-lo representado de maneira a influenciar um processo
contínuo e real, por exemplo, a causa da paz e da justiça. Sim, a voz do intelectual é
solitária, mas tem ressonância só porque ela se associa livremente à realidade de um
movimento, às aspirações de um povo, à busca comum de um ideal partilhado.
(SAID, 2005, p. 103).

O ideal emancipatório não corresponde a uma abstração; encontra-se enlaçado de
forma orgânica a uma experiência concreta da sociedade – “a dos pobres, dos desfavorecidos,
dos sem voz, dos não representados, dos sem poder” (SAID, 2005, p. 114).
Visto que o sociólogo público é, da perspectiva de uma divisão do trabalho intelectual,
um tipo particular de intelectual público, em que medida as trajetórias de Bourdieu e
Fernandes conformaram esses papéis no exercício de seus ofícios de sociólogo? Tanto um
quanto o outro são comumente “lidos” a partir de sua sociologia “profissional” e “crítica” ,
mas e quanto ao papel de intelectuais públicos que ambos tiveram? No capítulo seguinte, é
realizada uma análise das principais contribuições de Bourdieu e Fernandes para um público
acadêmico, à luz de determinados eventos biográficos, como forma de oferecer mais
elementos para responder a essas questões. Mais do que tratar as obras dos autores como
coleção de fragmentos, o interesse aqui recai em apreendê-las em sua unidade, ou seja, como
parte de um processo vivido em toda a sua complexidade por esses dois indivíduos.
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2 TRAJETÓRIAS BIOGRÁFICAS E SOCIOLÓGICAS

Compreender é primeiro compreender o campo com o qual
e contra qual cada um se fez.
(Pierre Bourdieu)
O homem é limitado por sua condição humana. Não vou
mais longe que os outros e talvez tenha certas limitações
incuráveis, que nascem de cicatrizes do passado.
(Florestan Fernandes)

Neste capítulo, são apresentados alguns entrelaçamentos possíveis entre as trajetórias
biográfica e sociológica de Pierre Bourdieu e Florestan Fernandes. Vale ressaltar que a
intenção, nesta tese, não se esgota na reconstituição do conjunto dessas trajetórias. Busco
realizar uma análise biobibliográfica utilizando elementos encontrados em textos e demais
contribuições que ajudem na análise comparativa da sociologia pública de Bourdieu e
Fernandes, considerando os respectivos contextos sociais. Assim, o objetivo primordial
consiste em verificar se as formulações teóricas e metodológicas dos autores refletem os
engajamentos públicos de ambos e se são refletidas nesses engajamentos.
Com base nas conexões e conciliações entre a interpretação de biografias intelectuais
de indivíduos – no caso, significativamente influentes em seus campos de atuação, em
especial na sociologia – e o estudo dos processos históricos mais amplos, a reflexividade
assume um ponto fundamental para a realização desses entrelaçamentos. É, portanto, decisiva
para traçar uma conexão entre as produções intelectuais e os fatos mais “pessoais” das
trajetórias de Bourdieu e Fernandes. Esse esforço é importante para interpretarmos a relação
entre suas formulações teóricas e o engajamento público a partir da chave da sociologia
pública, tal como definida anteriormente.
No caso de Fernandes, o exercício de reflexividade está presente no texto “Em busca
de uma sociologia crítica e militante” (1977), publicado no livro A sociologia no Brasil.
Apesar de não utilizar o conceito de reflexividade, Fernandes aproximou-se da ideia quando
realizou um “ensaio de tipo autobiográfico” “para situar a minha versão da trajetória que
percorri: o que liga a minha formação com o meu passado e o que pretendi fazer como
sociólogo” (1977, p. 140). O autor apresenta, portanto, alguns elementos que o levaram até a
sociologia e “as etapas que tive de vencer como sociólogo profissional” (FERNANDES,
1977, p. 140). Baseado em Karl Mannheim (1893-1947), Fernandes (1971) afirma que a
construção do conhecimento é um processo social e que, entre a posição social do sujeito e
sua compreensão dos fenômenos e processos sociais, existe um entrelaçamento inescapável.
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Essa compreensão dos fenômenos sociais pode e deve ser aplicada ao sujeito do
conhecimento, pois possibilita uma visão retrospectiva e abrangente da constituição e da
reconstituição da posição social no mundo e a influência dos processos cognitivos sobre o
mundo e sobre si mesmo.
Em “Em busca de uma sociologia crítica e militante”, Fernandes delimita sua trajetória
como sociólogo em fase inicial, marcada pelo ingresso na universidade, até sua consagração
acadêmica como titular da cadeira de sociologia I na Universidade de São Paulo (USP). O
autor localiza também uma fase imediatamente posterior, marcada pela consolidação da
carreira profissional e pela conformação de uma forma própria de produção sociológica,
crítica aos modelos meramente transplantados para a realidade brasileira. Trata-se de um
exercício de reflexividade apresentado por Fernandes nos seguintes termos:
Ele contém um trato amargo, pois não tentei esconder-me em nenhum ponto. Ao
contrário, levei o desnudamento tão longe, que Atsuko Haga advertiu-me, em seus
comentários críticos, que eu me exponho a riscos e a incompreensões. Todavia, o
que posso fazer? Para tirar todas as máscaras, tinha forçosamente que passar por um
processo de despojamento, que revelasse a força e a fraqueza da condição humana
do sociólogo, especialmente quando ele pratica o seu ofício fora e acima dos
condicionamentos e das imposições da ordem existente. (1977, p. 124, grifo do
autor).

Não chega, porém, a examinar em perspectiva os acontecimentos mais recentes dessa
trajetória “para evitar que eu próprio me desmandasse ou que descrições demasiado penosas
fossem falsamente tomadas como um retrato psicológico pessimista e negativo”
(FERNANDES, 1977, p. 124, grifos do autor). É muito provável que essa omissão esteja
relacionada à frustração de seu desenraizamento da USP após a dramática experiência de
cassação e a aposentadoria compulsória decretada em abril de 1969, 55 conforme vamos
analisar mais adiante. 56
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O nome de Fernandes constava da primeira lista de cassações do Ato Institucional n. 5 (AI-5), que elencava o
sociólogo como responsável por atividades “subversivas” na universidade. O Ato Institucional n. 5 foi baixado
em 13 de dezembro de 1968 durante o governo do general Costa e Silva. Por meio desse ato, “autorizava o
presidente da República, em caráter excepcional e, portanto, sem apreciação judicial, a: decretar o recesso do
Congresso Nacional; intervir nos estados e municípios; cassar mandatos parlamentares; suspender, por dez anos,
os direitos políticos de qualquer cidadão; decretar o confisco de bens considerados ilícitos; e suspender a
garantia do habeas-corpus. [...] No mesmo dia foi decretado o recesso do Congresso Nacional por tempo
indeterminado – só em outubro de 1969 o Congresso seria reaberto, para referendar a escolha do general Emílio
Garrastazu Médici para a Presidência da República” (D’ARAUJO, Maria Celina. Disponível em:
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5>. Acesso em: 7 set. 2016).
56
Quem oferece um testemunho importante da vida de Florestan Fernandes a partir desse período é a filha
Heloísa Fernandes (2011), professora da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF). O texto de referência é
“Florestan Fernandes, um sociólogo socialista”.
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Já Bourdieu, além de ter realizado uma teorização sobre a própria trajetória em Esboço
de autoanálise,57 redigido cerca de um ano antes de seu falecimento, 58, apresentou de forma
mais sistematizada alguns elementos fundamentais sobre a reflexividade. Para o sociólogo
francês, a reflexividade é uma arma crítica e corresponde à autoanálise do sujeito
cognoscente, essencial para objetivar os fundamentos mais subjetivos envolvidos,
necessariamente, em qualquer análise sobre o mundo social. A reflexividade consiste, desse
modo, em autorretrato, reverberação, esforço de objetivação da subjetividade com referências
empíricas de forma que amplie as possibilidades de autoanálise do pesquisador, partindo das
condições sociais de seu pensamento e da autorreflexão sobre as tradições teóricas
referenciadas. Dessa perspectiva, a sociologia é a disciplina privilegiada para desfrutar dessa
arma crítica, já que permite uma compreensão das condições sociais de produção científica e
da posição que o pesquisador ocupa no mundo social (BOURDIEU, 1990 [1987]). 59
A ênfase conferida por Bourdieu à reflexividade parece resgatar, nos moldes de
Bachelard (1996) [1938], os traços de uma “psicanálise do espírito científico”. A partir desse
processo “psicanalítico” de objetivação das condições sociais do sujeito cognoscente, o
espírito científico teria um caráter libertador justamente por localizar os traços inconscientes
que bloqueiam tal possibilidade de objetivação. 60 Um elemento presente nessa concepção, que
será recuperado ao longo desta tese, refere-se à individualização presente na reflexividade
defendida por Bourdieu, restrita ao efeito liberador de uma socioanálise.
Refletir sobre as trajetórias biográficas de Bourdieu e Fernandes consiste em um
movimento decisivo para compreender o sentido do desenvolvimento das temáticas
privilegiadas e de suas teorias e conceitos. Não por acaso, buscamos relacionar a
singularidade dessas trajetórias ao fato de Bourdieu e Fernandes terem ascendido de uma
condição subalterna, destituída de disposição de classe mais diretamente favorável ao
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A obra foi concebida com base em seu último curso no Collège de France, publicado após alterações primeiro
na Alemanha e depois na França.
58
Pierre Bourdieu faleceu de câncer no dia 23 de janeiro de 2002.
59
Em Coisas ditas, Bourdieu (1990) destaca a sociologia como instrumento de autoanálise que permite a cada
um compreender as próprias condições sociais de produção e da posição que ocupa no mundo social. Ainda que
o enfoque pareça subjetivista, o autor evidencia a objetividade desse processo e seu caráter científico inequívoco
apontando a necessidade de produção teórica, e ao mesmo tempo introduz uma teoria da distância entre teoria e
prática.
60
Segundo Miceli (2005), a autoanálise esboçada por Bourdieu pode ser compreendida como uma tentativa de
deslindar sua história social refazendo os laços entre obra e biografia. O esforço de reflexividade sugere, em
Bourdieu, um dilema entre o desenraizamento de suas origens (comunidade rural francesa de Béarn) e o
enraizamento em espaços sociais adotivos, em especial os da universidade e da intelectualidade francesa. Boa
parte da trajetória intelectual de Bourdieu foi dedicada a desnudar os mecanismos de dominação, em especial a
violência simbólica e os constrangimentos decorrentes da ausência de um habitus de classe de quem “não se
sentia à vontade perante os impensados do molde burguês” (MICELI, 2005, p. 8).
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desenvolvimento das potencialidades intelectuais 61, para se tornarem dois dos sociólogos mais
importantes da história da disciplina.
Além desse aspecto, destaco outro, que se relaciona ao caráter quase enciclopédico de
seus trabalhos, dada a variedade dos objetos empíricos e das temáticas trabalhadas. Bourdieu
analisou sociologicamente desde a alta-costura e os jogos de rúgbi até a ciência, passando
pelo sistema escolar, pela cultura e pela arte, pelos intelectuais, pela dominação masculina etc.
No caso de Fernandes, os objetos empíricos variaram dos estudos sobre folclore e
personalidades marginais até o ensino público e as expressões do capitalismo dependente
brasileiro, além de outros temas. Ainda assim, em ambos os autores existem alguns princípios
que conferem certa unidade e coerência ao conjunto de suas obras.
Embora as classificações remetidas anteriormente possam sugerir uma abordagem
linear e unívoca, uma observação metodológica fundamental se refere a um entendimento da
relação entre o autor e sua produção como um processo complexo e mediado por variadas
determinações. Além disso, para os efeitos da análise proposta aqui, é importante destacar o
longo período em que Bourdieu e Fernandes atuaram como sociólogos: em ambos, mais de
quarenta anos de profícua produção acadêmica e, como vamos analisar mais adiante, um
notório engajamento público. Por essas razões, privilegio, nesta tese, uma leitura dos autores
com base no encadeamento lógico e também cronológico de seus textos e contribuições a fim
de apontarmos as continuidades e inflexões no interior dessas trajetórias.

2.1 DE VICENTE A FLORESTAN, DE FELIX A BOURDIEU
Para demonstrar alguns dos traços biobibliográficos fundamentais de Pierre Bourdieu
e Florestan Fernandes, a noção de trajetória é útil para remontar aspectos da biografia e da
produção teórica através de uma perspectiva sincrônica e também diacrônica, analisando
discursos, obras e engajamentos públicos desses autores. 62
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Segundo o entendimento de ambos os autores (BOURDIEU, 2005; FERNANDES, 1977).
A noção de trajetória comparece em Bourdieu como uma sucessiva ocupação de espaços no interior do campo
social. Nos limites de sua crítica à autobiografia, exposta em “A ilusão biográfica” (BOURDIEU, 1998b [1986]),
trajetória consiste em uma série de posições sucessivamente ocupadas por um agente (ou um grupo) em um
espaço social sujeito a constantes transformações. Em oposição à autobiografia, que consiste em um artefato
socialmente construído, os acontecimentos biográficos são colocações e deslocamentos no interior do espaço
social, ou seja, um trânsito nos diferentes estados sucessivos da estrutura social, em que estão distribuídas
diferentes espécies de capital em jogo no campo considerado. Desse modo, posição e trajetória individual não
são independentes, já que dependem da evolução do volume e da estrutura do capital que os agentes conseguem
mobilizar.
62
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Bourdieu nasceu em uma família de origem camponesa, no dia 1 o de agosto de 1930
em Denguin, vilarejo de Béarn localizado no sudoeste francês. Mudou-se para Paris em 1947,
depois de conseguir uma bolsa de estudos no Liceu Louis-le-Grand, preparatório para o
concurso de ingresso na renomada École Normale Supérieure. Nas palavras do próprio autor,
que se faz objeto da própria análise, as experiências nos internatos em Pau 63 e em Paris foram
vivenciadas com “desconforto” e “desajustamento”. Ainda em Pau, apesar de ter disposições
de habitus relacionadas à origem de classe muito similares às dos demais colegas, “com os
quais eu tinha quase tudo em comum, exceto o êxito escolar, que me fazia sobressair um
tanto, estava apartado deles por uma espécie de barreira invisível” (BOURDIEU, 2005, p.
110). Já no liceu em Paris, o desconcerto se deu em especial por uma “espécie de racismo de
classe ancorado na aparência física ou no sobrenome” (2005, p. 122): “Sobretudo talvez pelo
olhar dos outros, descobri aos poucos que as particularidades do meu habitus [...] hoje me
parecem estar ligadas às particularidades culturais de minha região de origem” (2005, p. 44).
É no mínimo curioso observar que o sobrenome também era um elemento que contribuía para
esse “desajustamento”. Na École Normale Supérieure, Bourdieu era chamado por seu
primeiro sobrenome, Félix, como forma de desprezo por sua origem provinciana de meios
populares.64
Aliado a seu desempenho escolar, o próprio Bourdieu faz questão de sublinhar seu
“mau gênio” e indisciplina enumerando alguns exemplos de insubordinação vivenciados
sobretudo durante a juventude nos internatos pelos quais passou. Como veremos mais adiante,
esse traço da personalidade de Bourdieu o acompanhou durante toda a vida e se expressou em
insubordinações teóricas, políticas e também escolares com relação às instituições e ao mundo
acadêmico. Sobre a relação entre seu elevado desempenho escolar e sua insubordinação e
indisciplina, Bourdieu reflete posteriormente:
Essa experiência dual só podia reforçar o efeito durável de uma defasagem bastante
forte entre uma elevada consagração escolar e uma baixa extração social, ou seja, o
habitus clivado, movido por tensões e contradições. [...] De um lado, a docilidade,
ou até o empenho e a submissão do bom aluno, sedento de conhecimento e de
reconhecimento, que me levava a curvar-me às regras do jogo [...]; de outro, uma
disposição reticente, sobretudo diante do sistema escolar [...], que se manifesta em
uma série de crises, em especial por ocasião das competições ou das situações de
solenidade acadêmica [...], as quais fizeram brotar o ímpeto da dissidência, a
tentação de arrebentar o jogo, ao desencadear o mal-estar provocado pela
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Capital da província de Béarn, onde Bourdieu realizou parte de seus estudos quando adolescente.
Com origem no latim felicitas, cuja referência não agradava ao sociólogo. Além dessa questão do sobrenome,
Bourdieu exemplificou outro aspecto que demarca essa indisposição com sua origem de classe. No documentário
A sociologia é um esporte de combate [La Sociologie est un sport de combat, 2001], de Pierre Carles, analisado
mais adiante, há uma cena na qual Bourdieu demonstra desprezo pelo dialeto de sua região natal.
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67
expectativa tacitamente imperativa dos sinais de submissão [...]. (2005, p. 123-124,
grifo do autor).

Embora tomar indistintamente a origem social como elemento para a compreensão de
uma obra ou o conjunto da trajetória de um indivíduo seja problemático, nos casos de
Bourdieu e Fernandes essa formação de classe parece ter exercido algum papel explicativo
tanto nas temáticas trabalhadas quanto em determinadas abordagens da sociologia dos
autores: em Bourdieu, a origem “arcaica”, de “família pobre”; em Fernandes, parte da “ralé”,
“lumpemproletária”, como eles próprios se referiram a si mesmos, respectivamente, em
Esboço de autoanálise e “Em busca de uma sociologia crítica e militante”.
Filho de uma imigrante portuguesa que realizava trabalhos domésticos na cidade de
São Paulo, Florestan Fernandes, ou Vicente – como costumava ser chamado pela madrinha,
antiga patroa de sua mãe na época de seu nascimento65 –, nasceu em 22 de julho de 1920, dez
anos antes de Bourdieu. Fernandes completou o ensino secundário em um curso de
madureza,66 pois a necessidade de trabalhar não lhe permitiu realizar os estudos em idade
adequada. Aos seis anos de idade, já trabalhava nas ruas de São Paulo. Após esse período, as
passagens pela escola se tornaram mais difíceis, até o momento em que abandonou os estudos
para se dedicar integralmente ao trabalho.
Segundo o próprio Fernandes, sua “aprendizagem sociológica” foi iniciada nesse
momento, aos seis anos de idade, e representou a experiência cotidiana de “ganhar a vida, de
buscar trabalho – por vezes humilhante e degradante” – e “buscar vencer uma condição em
que o lumpemproletário (e não o operário) definia os limites ou as fronteiras do que não era
‘gente’” (1977, p. 143):
Eu nunca teria sido o sociólogo em que me converti sem o meu passado e sem a
socialização pré e extraescolar que recebi, através das duras lições da vida. Para o
bem e para o mal – sem invocar-se a questão do ressentimento, que a crítica
conservadora lançou contra mim – a minha formação acadêmica superpôs-se a uma
formação humana que ela não conseguiu distorcer nem esterilizar. Portanto, ainda
que isso pareça pouco ortodoxo e anti-intelectualista, afirmo que iniciei a minha
aprendizagem “sociológica” aos seis anos, quando precisei ganhar a vida como se
fosse um adulto e penetrei, nas vias da experiência concreta, no conhecimento do
que é a convivência humana e a sociedade [...]. A criança estava perdida nesse
mundo hostil e tinha de voltar-se para dentro de si mesma para procurar nas
“técnicas do corpo” e nos “ardis dos fracos” os meios de autodefesa para a
sobrevivência. Havia a minha mãe. Porém, a soma de duas fraquezas não compõe
uma força. (FERNANDES, 1977, p. 142-143, grifos do autor).

Segundo Fernandes (1977), os processos de socialização no trabalho, na escola e,
posteriormente, na universidade representaram um processo de rompimento com a “cultura de
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Por julgar o nome Florestan inadequado para alguém de origem pobre.
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folk”, originária de sua condição lumpemproletária, em direção a uma integração periférica ao
circuito da sociedade de classes. Ainda que tome como parâmetro a formação escolar e
acadêmica como diretriz da própria trajetória biográfica, o autor tece uma crítica à concepção
intelectualista de “formação” por considerar que a experiência vivida é parte constitutiva do
processo formativo. Na escola secundária e no novo emprego como representante de
suprimentos dentários, Fernandes vê o rompimento com a “cultura de folk” e a abertura de
“novos horizontes humanos e novas vias de socialização” (1977, p. 149-150):
O que me foi importante [o hábito e o prazer pela leitura], porque no desespero de
romper a castração cultural invisível foi por aí que eu abri o meu caminho, formando
uma curiosa cultura letrada [...]. Se a cidade continha alguma civilização, eu me
tornei seu adepto e seu afilhado pelo autodidatismo. (FERNANDES, 1977, p. 146).
Sem querer, descobri algo dentro de mim de que jamais suspeitara. No Riachuelo
não só aprendera as matérias dos cursos de madureza e alargara o meu horizonte
cultural. Converti-me, gradualmente, em um intelectual. (1977, p. 153, grifo do
autor).

Dava-se início, assim, a uma existência dentro da cidade, ainda que em uma condição
de classe bastante modesta. No circuito das relações pessoais originadas no novo emprego,
Fernandes localizou sua “primeira oportunidade de discutir a sério o socialismo e a sociedade
brasileira”: fazem parte desse contexto sua habilitação para o ingresso na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, em 1941, e sua vinculação a uma organização de viés trotskista
em 1943, o Partido Socialista Revolucionário (PSR).67
A “formação sociológica” de Fernandes, que representou sua socialização acadêmica,
compreendeu o período entre o início do bacharelado e da licenciatura em ciências sociais e a
contratação como professor em regime integral. Assim como Bourdieu, seu lugar como
“intruso”, em virtude da origem e da condição de classe, foi, de certa forma, amenizado pelo
desempenho acadêmico e pelo reconhecimento como “estudante promissor” – mesmo com
todas as dificuldades da “situação didática” imposta pelo caráter altamente elitista e
excludente da universidade em sua época. 68
Em 1951, Bourdieu ingressa na École Normale Supérieure, reconhecida instituição de
formação de professores da França, onde se graduou na disciplina mestra da pirâmide
intelectual francesa, a filosofia. Inicia a carreira como professor no Liceu de Moulins, até que,
em 1955, é convocado para prestar serviço militar. A persistente insubordinação às
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Ao qual ficou formalmente vinculado até o ano de 1952, embora considere que sua militância partidária se deu
somente durante quatro anos, até 1947, quando passou a se dedicar ao mestrado (FERNANDES, 1977).
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“Para falar com franqueza, de nível excessivamente alto para as possibilidades intelectuais médias de um
aluno brasileiro, recém-egresso de um ensino secundário assaz medíocre. Precisei fazer ingentes esforços para
conquistar resultados precaríssimos e só lentamente conseguir converter a presença física nas salas de aula em
interação responsável.” (FERNANDES, 1976, p. 65).
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hierarquias militares o leva a prestar serviço militar na Argélia, em plena guerra de libertação
nacional.
Já Fernandes se torna professor-assistente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
em 1945. Por se tratar de uma contratação em regime parcial, nomeado por indicação e sem
nenhuma garantia, Fernandes trabalha “para ganhar a vida” até 1947, quando passa para o
regime integral. Esse foi um importante momento da “virada” na sua trajetória, quando
aceitou o desafio de se tornar “professor e intelectual”. Ou seja, “o Vicente que eu fora estava
finalmente morrendo e nascia em seu lugar, de forma assustadora para mim, o Florestan que
eu iria ser” (FERNANDES, 1977, p. 157, grifos do autor).

2.2 ENCONTROS TEÓRICOS E CONFRONTOS COM A REALIDADE
Um aspecto importante para compreendermos a trajetória de Florestan Fernandes foi
marcado pelo ingresso na Escola de Sociologia e Política. Sob a influência de Herbert Baldus
e da antropologia norte-americana, Fernandes amplia o escopo de temas de seu interesse
sociológico, como o estudo sobre a biografia de Tiago Marques Aipobureu com base no
conceito de marginalidade de Robert Park.
Para Arruda (2010), as transformações na trajetória de Fernandes podem ser
entendidas nos próprios termos que o sociólogo estabelece para Tiago Aipobureu
(FERNANDES, 2010 [1946]): a relação entre indivíduo e sociedade comparece nesse texto de
1946 – “Tiago Marques Aipobureu: um bororo marginal” 69 – como a “conformação de
personalidades dilaceradas por situações que não se elucidavam no plano das escolhas
individuais” (ARRUDA, 2010, p. 20). No caso de Tiago, Fernandes ressaltou a polarização
entre o mundo de sua comunidade de origem bororo e a educação recebida pelos padres, não
resolvendo o dilema de sua personalidade cindida pela aculturação. Segundo Arruda,
os caminhos tortuosos de Tiago guardam semelhanças com o percurso do autor, mas
se distinguiam do essencial. Florestan Fernandes, situado entre dois mundos – o das
classes populares e o da universidade –, diferentemente do índio Bororo, construiu
uma “solução ativa” que lhe permitiu romper o estranhamento inicial, gestado na
natural dificuldade de uma pessoa socialmente desenraizada conviver em um
ambiente bastante elitista da Faculdade de Filosofia, nos primeiros tempos. [...] Fez
da universidade o espaço de sua autoconstrução, abraçando-o com a força da
urgência de quem não podia fraquejar diante das circunstâncias adversas; a adesão
aos princípios da superioridade do conhecimento científico e às regras inerentes à
vida acadêmica era sua via redentora. (ARRUDA, 2010, p. 20).
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Os resultados das pesquisas de mestrado e doutorado realizadas na Escola de
Sociologia e Política resultaram em suas obras clássicas sobre os tupinambás. Em “O estudo
da organização social”, que consiste na introdução original da dissertação de mestrado
intitulada A organização social tupinambá, apresentada em 1947, Fernandes (1970) defende
diferentes tipos de abordagem em estudos etnográficos em decorrência das diversas
configurações da realidade social. Além dessas abordagens, comparece nos estudos dessa
época claro interesse pela necessidade de inovação e racionalização administrativa e política
do Brasil como questão de interesse público (FERNANDES, 2008c). 70 Com esses estudos, o
autor inicia um mergulho nos diferentes métodos dos clássicos da sociologia e uma reflexão
sobre a sociologia do conhecimento com base em Karl Mannheim.
Antes de prosseguirmos com a análise que Fernandes confere a essa questão, importa
destacar a experiência da militância política no Partido Socialista Revolucionário (PSR), que
precedeu sua trajetória sociológica e acadêmica. Além da colaboração para jornais de ampla
circulação no período, como O Estado de S. Paulo e Folha da Manhã,71 o sociólogo foi
convidado pela editora Flama de São Paulo para realizar a tradução de Contribuição à crítica
da economia política de Karl Marx para a língua portuguesa, em 1946. A publicação foi
acompanhada por uma densa introdução redigida por Fernandes, intitulada “Marx e o
pensamento sociológico moderno”, em que tece uma análise da contribuição de Marx e de
Engels para as ciências sociais, especialmente a partir dos elementos presentes na obra:
Esse episódio [a tradução e a introdução da Contribuição], no conjunto, é marcante
na minha evolução intelectual. [...] Ele não só me ajudou a vencer o forte
intelectualismo abstrato inerente à minha recente formação universitária, pondo-me
na circulação política através de ações concretas de oposição à ordem existente.
Também me ajudou a localizar-me dentro do “debate sociológico” em um sentido
novo. [...] Nela me comprometi muito mais como sociólogo que como ativista
político, reconheço. Mas é exatamente por isso que essa realização é tão marcante na
descoberta dos caminhos que me levariam à perspectiva sociológica, que defendo, e
à prática sociológica, que me impus. (FERNANDES, 1977, p. 172-173, grifos do
autor).

Segundo Fernandes (1971), o valor sociológico de Contribuição à crítica da economia
política reside nos fundamentos históricos e sociais que rompem com a economia clássica e
com sua representação naturalizante e mistificadora do homo economicus. Trata-se, de acordo
com o sociólogo, de uma significativa inflexão metodológica no campo das ciências sociais
ao demonstrar que a produção é determinada socialmente e que, por isso mesmo, é
diferenciada temporal e espacialmente. Isso levou a questões metodológicas que interessaram
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de perto a Fernandes e nas quais se concentra, segundo o autor, o melhor da herança de Marx
às ciências sociais: “As leis a que as ‘ciências históricas’ – todas as ciências não naturais –
podem chegar são leis históricas, porque cada período histórico se rege por leis próprias”
(FERNANDES, 1971, p. 305). Ou seja, uma nova interpretação do ser humano, de sua
posição diante da natureza e na história, de sua vida em sociedade, dos móveis da ação
humana e do desenvolvimento das formas sociais no tempo (FERNANDES, 1971).
Assim, a contribuição do marxismo para as ciências sociais diz respeito ao
deslocamento do plano especulativo para o plano prático: as relações entre sujeito e objeto
devem ser encaradas em situações concretas. Fernandes chegou à temática da interação
social, que atravessou suas formulações sociológicas presentes em outros textos: “Isso nos
leva a outro conceito importantíssimo na obra de Marx, que é o conceito de interação, às
relações mais íntimas entre sujeito e a realidade vivida de uma maneira dada” (FERNANDES,
1971, p. 316). Ainda assim, algumas questões problemáticas se apresentaram como
obstáculos a uma adesão mais profícua do método materialista histórico para as ciências
sociais, como afirma a seguir:
A barreira que tem afastado de Marx uma grande parte dos cientistas sociais é, ao
mesmo tempo, um dos elementos fundamentais da teoria marxista do conhecimento.
Trata-se das relações entre teoria e prática. A Economia, a Sociologia, etc., nasceram
e desenvolveram-se sob o signo da ação; o ideal de seus fundadores era conseguir o
controle da vida social para os homens, como já havia sido parcialmente realizado
em relação às forças da natureza. Mais do que isso, pensavam em obter, por meio
das ciências sociais particulares, técnicas sociais tão perfeitas que se poderia, no
futuro, organizar racionalmente a sociedade, segundo planos sociais, econômicos,
etc., de modo a reduzir ao mínimo os desperdícios de energia humana e os
desajustamentos sociais. Todavia, apesar de toda a nostalgia da prática, teoria e ação
são distanciadas de tal forma, que afinal de contas tem-se o direito de perguntar a
que espécie de aplicação aspira e que eficiência prática pode ter uma teoria cuja
prova é sempre ministrada teoricamente. Nos últimos tempos, a posição de um
Mannheim e a de um Freyer indicam, claramente, que essa atitude está se
modificando, e que é possível esperar maior coerência para o futuro; também, as
ciências sociais têm alargado as suas esferas de aplicação. Entretanto, o progresso
ainda não foi bastante rápido a ponto de permitir: 1 o) uma redefinição das relações
entre teoria e ação em termos da prática; ou 2 o) uma compreensão, pelo menos, da
posição exata do problema em Marx. (FERNANDES, 1971, p. 322-323).

Fernandes desenvolve sua crítica às mistificações presentes em noções como
“desinteresse científico” a partir de uma suposta separação do aspecto teórico do aspecto
prático. Um pressuposto que o sociólogo vai trabalhar ao longo de sua trajetória é a
consideração de que o conhecimento científico é também uma técnica de reforma social. Foi
Karl Mannheim quem, de modo contundente, contribuiu, por meio da “mais produtiva síntese
de Karl Marx e Max Weber” (FERNANDES, 1971, p. 340-341), para os fundamentos de uma
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sociologia aplicada, capaz de unir de forma definitiva os aspectos da teoria e da prática no
interior da sociologia.
A partir da atuação de Fernandes como docente, os elementos em torno da sociologia
aplicada e da sociologia do conhecimento ganharam espaço e repercutiram em seus estudos,
como Elementos de sociologia teórica (1970), Ensaios de sociologia geral e aplicada (1971)
e Fundamentos empíricos da explicação sociológica (1972): “Tudo isso indica que, no início
da década de 50, o período de formação chegava ao fim e, simultaneamente, revelava os seus
frutos maduros” (FERNANDES, 1977, p. 178). Segundo o sociólogo, a reconstrução empírica
tem limites para a explicação sociológica, pois os fatos não falam por si mesmos: é preciso
teoria, quadros teóricos que farão parte do tratamento interpretativo dos dados levantados pela
experiência etnográfica. Isso significa dizer, na contramão das correntes empiricistas, que a
reconstrução empírica é apenas uma das fases de um projeto de investigação e deve ser
tomada tão somente como ponto de partida da investigação sociológica:
Por aí, penetrei na esfera dos problemas da 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, 1977, p. 175).

Refletindo sobre esse período, Fernandes afirmou que “corria o risco, então, de me
tornar uma figura mais ou menos ridícula no cenário brasileiro”, a “carreira de um scholar de
tipo europeu. Ora, aí estava o que eu não queria!” (1978, p. 16). Para além das aproximações
e dos distanciamentos do sociólogo com a perspectiva teórica e metodológica do marxismo,72
interessa aqui aprofundar o entendimento de que o autor pretendeu oferecer uma explicação
sociológica, por meio dos instrumentos de pesquisa das ciências sociais, sobre o que é o
Brasil. Toda a trajetória intelectual e as obras de Florestan Fernandes tiveram como questão
subjacente a explicação da sociedade brasileira de um ponto de vista específico de seus
segmentos mais subalternizados – o índio, o negro, o trabalhador, o imigrante. Os elementos
biográficos foram resgatados pelo autor como forma de explicar o sentido subjetivo de sua
sociologia crítica e militante, que elaborou décadas mais tarde:
O meu vago socialismo levou-me a pensar que poderia conciliar as duas coisas, a
necessidade de ter uma profissão e o anseio reformista de “modificar a sociedade”,
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espaço para defrontar-me com as inibições de uma sociedade tão opressiva e repressiva quanto a brasileira”
(FERNANDES, 1977, p. 141).
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cuja natureza eu não conhecia bem, mas me impulsionava na escolha das
alternativas. [...] Seguindo a lógica atual, alguém poderia escrever: o
lumpemproletariado chega à Universidade de São Paulo. Todavia, não o era o
lumpemproletariado que chegava lá; era eu, o filho de uma ex-lavadeira, que não
diria para a cidade de São Paulo “agora nós”, como um célebre personagem de
Balzac. Eu levava comigo intenções puras, o ardor de aprender e, quem sabe, de
tornar-me professor de escola secundária. (FERNANDES, 1977, p. 154, grifos do
autor).

De todo modo, a aproximação de Fernandes com a antropologia concentrou-se na
possibilidade de pensar as condições de existência do povo brasileiro a partir da ênfase nos
problemas teóricos e de ordem prática levantados pela aplicação racional dos conhecimentos
científicos, como retomaremos mais adiante. Enquanto, para o sociólogo brasileiro, a
abordagem antropológica teve início com os estudos no curso de mestrado e doutorado no
âmbito da Escola de Sociologia e Política – cujo investimento acadêmico o levou a um
distanciamento da militância política –, no caso de Bourdieu o interesse pela antropologia
ocorreu por meio de seu engajamento acadêmico – e, de certo modo, também público – com a
questão argelina, além do rompimento com sua formação acadêmica inicial, a filosofia, e pela
defesa do uso político da etnografia.
Essa nova dimensão intelectual, de “deslocamento negativo nas hierarquias”
(BOURDIEU, 2005, p. 88) em direção à sociologia, “ciência plebeia e vulgarmente
materialista das coisas populares” 73 (2005, p. 51), representou o abandono da filosofia e a
crítica ao “internamento escolástico”, entendido por Bourdieu como uma distância social
forjada de modo puramente artificial, uma vez que a recusa de se pensar inserido no mundo
social não torna essa distância uma possibilidade.
O período na Argélia foi entendido pelo próprio Bourdieu como um “desafio
intelectual e também pessoal”, uma “excepcional pedra de toque”, que significou uma
“ruptura decisiva com a experiência escolar e filosófica” (BOURDIEU, 2005, p. 68) e no
interesse pela pesquisa social através da construção de um objeto empírico e de sua análise
por meio de métodos, enfatizando a complementaridade entre a antropologia e a sociologia.
Após o serviço militar, em 1958, Bourdieu assumiu o cargo de professor-assistente de
filosofia e de sociologia na Universidade de Argel, onde prosseguiu suas pesquisas sobre a
sociedade cabila:
Ao longo dos anos passados na Argélia, posso dizer que nunca deixei de estar, por
assim dizer, em trabalho de campo, fazendo observações mais ou menos
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Em outro texto, Bourdieu afirma que a sociologia é vulgar não pelo fato de falar do povo, mas por se encontrar
no nível mais inferior da hierarquia do campo científico (BOURDIEU; CHARTIER, 2011), ao contrário da
filosofia, disciplina mestra no cenário da intelectualidade francesa.
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sistemáticas [...], tirando fotografias, realizando gravações em lugares públicos [...],
entrevistando informantes, fazendo sondagens por questionário, consultando
arquivos. A libido sciendi um pouco exaltada que me entusiasmava numa espécie de
paixão por tudo o que dizia respeito a esse país, sua gente, suas paisagens, bem
como a entalada e constante sensação de culpabilidade e de revolta diante de tanto
sofrimento e injustiça, não dava sossego nem limite. (BOURDIEU, 2005, p. 76).

Bourdieu realizou suas pesquisas na região mais revoltosa, que fazia direta oposição à
colonização francesa, não se limitando à contemplação e à descrição daquela realidade, mas a
partir de uma orientação que também era política, “cujo móvel não era apenas intelectual”
(BOURDIEU, 2005, p. 71), e lhe permitiria, por meio do trabalho de campo, romper com o
discurso estereotipado sobre a sociedade que, segundo Bourdieu, a filosofia reforçava. A
passagem da filosofia para as ciências sociais, teve, assim, o trabalho na Argélia como o
ponto crítico de um processo que se intensifica com essa experiência.
De todo modo, mais importante aqui é ressaltar que a experiência de iniciação nas
ciências sociais foi combinada com um engajamento de defesa de libertação da Argélia. A
guerra de independência, como teve início em 1954, polarizou a vida política e intelectual
francesa por vários anos. Em 1956, a política de repressão foi intensificada, bem como as
respostas e reações entre os intelectuais franceses. Nesse ponto, destacou-se a posição de
Jean-Paul Sartre em apoio declarado à Frente de Libertação Nacional (FLN). Por outro lado,
Raymond Aron declara vago apoio à independência, desde que por vias legais. Por parte de
Bourdieu, o apoio à libertação argelina foi combinado com a crítica à visão da FLN e de
Franz Fanon de uma suposta via revolucionária socialista para o processo de independência.
As obras Sociologia da Argélia [1958], Trabalho e trabalhadores na Argélia [1963] e Le
Déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie [1964] foram redigidas
enquanto Bourdieu estava na Argélia e apresentam um enfoque político e histórico, com
interesse em reconstituir os efeitos do colonialismo. Além disso, Bourdieu se tornou cronista
e dedicou-se à fotografia. Ainda que esse engajamento tenha se localizado na figura do
pesquisador distanciado, sua presença se tornou politicamente insustentável para o exército
francês.
Bourdieu foi obrigado a retornar à França em 1960, ingressando definitivamente na
carreira de sociólogo e prosseguindo seus estudos sobre a Argélia no Instituto Nacional de
Estatística e de Estudos Econômicos (INSEE). 74 Realizou uma pesquisa sobre o celibato e
sobre as relações familiares em Béarn, sua região de origem. A própria experiência na Argélia

Segundo Burawoy, Bourdieu teve sua “carreira marcada de maneira indelével por suas experiências na
Argélia” (2010a, p. 109).
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e o deslocamento da filosofia em direção às ciências sociais são apontados pelo autor como “o
sonho confuso de uma reintegração no mundo natal” (BOURDIEU, 2005, p. 88),
confrontando nos estudos sobre a sociedade cabila alguns elementos presentes na comunidade
rural de origem. Sobre o retorno a Béarn na nova condição de pesquisador, diz Bourdieu:
É toda uma parte de mim que me é devolvida, essa mesma pela qual eu me ligava a
eles e a qual também deles me afastava, porque eu só podia negá-la dentro de mim
ao renegá-los, na vergonha deles e de mim mesmo. O retorno às origens faz-se
acompanhar de um retorno, embora controlado, do que foi recalcado. (2005, p. 90).

Os estudos em Cabília e em Béarn foram entendidos posteriormente por Bourdieu
como experimentações epistemológicas de reflexividade, ou seja, de objetivação de um
processo que, até então, aparecia simplesmente como subjetivo. É nesse sentido que a
sociologia da sociologia não é uma “especialidade” entre outras, mas uma condição
fundamental para levarmos a sério o caráter científico da própria sociologia (BOURDIEU,
1983b). Para tanto, requer considerar que o sociólogo, detentor de certo capital científico e
localizado em um espaço social no interior de uma estrutura de classes, está imerso no campo
da luta de classes e também no campo das lutas científicas. Para as exigências da objetividade
científica, a sociologia deve, portanto, refletir inevitavelmente sobre tais campos.
Após o retorno a Béarn como pesquisador, Bourdieu torna-se assistente de Raymond
Aron na Universidade de Paris, retomando contato feito na Argélia. Entre 1961 e 1964,
Bourdieu foi professor na Universidade de Lille, assumiu a direção da École des Hautes
Études en Sciences Sociales e ingressou como professor na École Normale Supérieure.
A incursão de Bourdieu nas ciências sociais, trazendo consigo toda uma bagagem
filosófica rigorosa de sua formação, buscou reforçar o estatuto científico do objeto da
sociologia sem que isso significasse uma reivindicação acrítica da epistemologia positivista.
Um recurso foi buscar na filosofia da ciência de Bachelard 75 uma alternativa que pusesse em
evidência os elementos racionais e objetivos do processo de conhecimento, que envolvem
sujeito e objeto em uma relação de reciprocidade epistemológica.
A influência de Bachelard partiu, em especial, dos argumentos desenvolvidos no
clássico A formação do espírito científico, que data de 1938. Para Bachelard (1996), existe
uma tensa relação entre sujeito e objeto do conhecimento que requer uma “vigilância
epistemológica” permanente. A construção científica pode ser representada por um “vetor do
conhecimento” que parte do pesquisador, a partir de suas redes de categorias, ou seja,
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esquemas de pensamento capazes de filtrar o acesso à realidade empírica. É nesse sentido que
Bachelard afirma que a ciência é mediada pela razão, pois o conhecimento parte do que é
racional em direção ao real. O pesquisador deve, portanto, iniciar a prática científica por uma
pergunta, que se traduz em uma hipótese de pesquisa. O espírito científico, para Bachelard,
deve superar o primeiro obstáculo epistemológico, que é a opinião, incapaz de formular
teoricamente. A formação do espírito científico pressupõe, assim, formular problemas,
perguntas que, de forma alguma, são espontâneas ou inconscientes. Isso supõe considerar,
portanto, ao contrário das correntes empiristas e positivistas, que a realidade nunca se
apresenta de forma imediata ao sujeito.
A vigilância epistemológica consiste, assim, em uma atividade fundamental para a
prática científica da sociologia. Ao mesmo tempo que considera os próprios sociólogos e
filósofos aqueles com mais probabilidade de ignorar a reflexão sobre os pressupostos e sobre
os fundamentos das tradições teóricas, na obra Homo academicus, Bourdieu (2008) [1984]
considera que a sociologia da ciência tem o privilégio epistemológico de inverter a prática
científica, redobrando a “vigilância epistemológica”. Isso permitiria analisar, por exemplo, os
fundamentos sociais que levam ao teoricismo e ao empiricismo, e também ao intelectualismo,
tão presentes na prática científica.
A seguir, vamos explorar algumas consequências teóricas e epistemológicas desse
movimento teórico-epistemológico que reverberaram sobretudo na obra Ofício de sociólogo,
publicada em 1968, que Bourdieu escreveu com Jean-Claude Chamboredon e Jean-Claude
Passeron. A obra traz algumas implicações para o debate sobre a autonomia do campo
científico fundamental para compreendermos o sentido da teoria sociológica que Bourdieu vai
consolidar. Um primeiro e importante pressuposto que está presente em Ofício de sociólogo é
que os instrumentos teóricos e epistemológicos que aparecem simplesmente como “dados”
precisam ser encarados como “construções”, já que são inevitavelmente baseados na razão 76
do cientista. Bourdieu buscou romper, ao mesmo tempo, como consequência dessa premissa,
com o empiricismo e o subjetivismo:
Defender juntamente com Bachelard que o fato científico é conquistado, construído,
constatado, é recusar, ao mesmo tempo, o empirismo que reduz o ato científico a
uma constatação e o convencionalismo que lhe opõe somente as condições prévias
da construção. (BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 2010, p. 22, grifo
dos autores).
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A razão aparece aqui em seu aspecto aplicado, científico, que toma a forma de uma elaboração teórica que
precisa ser continuamente atualizada mediante o real. Essa concepção se opõe à ideia de um racionalismo
“puro”, escolástico, combatido por Bourdieu.
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Segundo Bourdieu, é por meio da sociologia do conhecimento que o sociólogo pode
pôr em evidência os pressupostos (inconscientes) e os fundamentos das tradições teóricas,
traduzindo no plano científico as próprias teorias e epistemologias que são mobilizadas no
jogo científico. A sociologia do conhecimento coloca, portanto, a própria pesquisa como
objeto de pesquisa, realizando o controle epistemológico da prática científica sob o crivo da
razão.
Além da vigilância epistemológica, outro aspecto fundamental para a compreensão do
quadro teórico e epistemológico do pensamento de Bourdieu é a noção bachelardiana de
“ruptura epistemológica”. Tal ruptura, ou corte, se refere à diferenciação entre o
conhecimento científico e o senso comum, chamado por Bourdieu de “sociologia
espontânea”.77 O corte epistemológico também se refere às descontinuidades presentes no
interior da própria ciência, que considera as possibilidades de erro e sua permanente
atualização, através da verificação das hipóteses mediante novas situações e objetos
empíricos. Assim, na trilha de Bachelard, Bourdieu defende um racionalismo aplicado, capaz
de unir a razão e a experiência. Um importante elemento destacado pelo sociólogo francês,
relacionado à defesa de um “racionalismo científico”, é a “arbitragem do real” como critério
de verdade e, sobretudo, de censura e de constrangimentos.
Esse “novo racionalismo”, que desconfia do formalismo teórico descolado das
situações concretas, é compatível com o reconhecimento da historicidade da própria teoria do
conhecimento e da relatividade do objeto sociológico. Ainda assim, admitir a relatividade
condicionada às contingências históricas do objeto e à parcialidade inerente do sujeito não faz
da sociologia um tipo de conhecimento que dispensa a objetividade necessária ao “espírito
científico”:
Todas as análises precedentes levam a recusar à sociologia um estatuto
epistemológico de exceção. No entanto, pelo fato de que a fronteira entre os saberes
comuns e a ciência é, em sociologia, mais imprecisa do que em outros campos,
impõe-se, com uma urgência particular, a necessidade de ruptura epistemológica.
(BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 2010, p. 87).

O equívoco das reflexões dualistas, empiricistas ou idealistas, acerca do conhecimento
nas ciências sociais desconsidera, segundo Bourdieu, algumas questões cruciais. Em primeiro
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A sociologia espontânea aqui não tem relação com a filosofia espontânea de Antonio Gramsci. Não existe em
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massas, que, segundo o filósofo italiano, trataria de extrair o bom senso do interior do senso comum. Em
Bourdieu, a defesa fundamental é de ruptura com o senso comum, daí o resgate bachelardiano de ruptura
epistemológica. Mais adiante, exploramos essa ideia com a crítica que Bourdieu esboça ao “intelectual orgânico”
tal como considera comparecer em Gramsci.
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lugar, deixa de levar em conta a existência de duas ordens de objetividade: aquela
sedimentada nas coisas, institucionalizada, e a objetividade que existe encarnada nos agentes,
sedimentada nos corpos. Desse modo, o conceito de habitus busca conciliar essas duas ordens
de objetividade, considerando que a estrutura social se produz e se reproduz nos agentes ao
mesmo tempo que os agentes produzem e reproduzem a estrutura.
Para Bourdieu, a sociedade não se oferece de forma imediata e intuitiva ao sociólogo.
A transformação de questões sociais em questões sociológicas, de interesse científico, requer
a instrumentalização de conceitos, que dão acesso ao conhecimento do mundo. Em Razões
práticas, enfatiza que os conceitos não devem ser produto de uma “partenogênese teórica”,
mas sim construídos para resolver problemas inseparavelmente empíricos e teóricos
(BOURDIEU, 2011 [1994]).
Ainda em Ofício de sociólogo, é enfatizada a unicidade entre teoria e método para a
ruptura com a sociologia espontânea. Bourdieu identificou como importante obstáculo
epistemológico, no terreno da sociologia, a familiaridade entre sujeito e objeto. De todo
modo, o objetivo de Bourdieu parece o de reivindicar a autonomia da ciência sociológica, nos
moldes da “ruptura epistemológica” preconizada por Bachelard. Entre outras consequências, a
heteronomia do campo sociológico levaria a uma perigosa politização da ciência, o que
remonta, por sua vez, à crítica que Bourdieu empreende ao “intelectual total”:
Na medida em que tem mais dificuldade do que qualquer outra ciência para se
liberar da ilusão da transparência e para realizar, irreversivelmente, a ruptura com as
prenoções; na medida em que, muitas vezes, lhe é atribuída, volens nolens, a tarefa
de responder às questões últimas sobre o futuro da civilização, a sociologia está,
hoje, predisposta a manter com um público, que nunca se reduz completamente ao
grupo dos pares, uma relação mal-esclarecida que corre sempre o risco de voltar a
encontrar a lógica da relação entre o autor de sucesso e seu público ou, até mesmo,
por vezes, entre o profeta e sua audiência. (BOURDIEU; CHAMBOREDON;
PASSERON, 2010, p. 36).

Segundo essa concepção, tratar do mundo social e de suas questões públicas não
autoriza o sociólogo a se transformar em um “profeta marginal”, refém de um público que
demanda respostas às questões sobre a humanidade e seu destino. É nesse aspecto que se pode
identificar, em Bourdieu, o entendimento de que intervenção política e conhecimento
científico constituem campos autônomos e independentes. Entretanto, essa relação não é
descartada pelo “último Bourdieu”, o que revela uma complexidade maior desse suposto
“distanciamento”. 78
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Essas questões são retomadas mais adiante, quando analisadas as possibilidades de construção de uma
sociologia pública em Bourdieu.
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Desse modo, as soluções para (re)contactar o “mundo real”, em uma crítica ao
pensamento escolástico, não dizem respeito ao engajamento público, mas a uma cientificidade
que leve em conta a análise das próprias bases das tradições teóricas por meio de um debate
entre os pares – a “comunidade científica”. Assim, Bourdieu aponta como desafio o
incremento das “possibilidades de cientificidade de uma comunidade científica no seu
conjunto” (BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 2010, p. 95), o que significa
“dizer que a comunidade científica deve adotar formas de sociabilidade específicas”, sem
submetê-la

“às

complacências

da

mundanidade

intelectual”

(BOURDIEU;

CHAMBOREDON; PASSERON, 2010, p. 97). Os argumentos de Bourdieu em torno de sua
defesa de uma sociologia submetida por critérios exclusivamente científicos parecem revelar
o cientificismo como um dos desdobramentos do debate sobre sua concepção de autonomia da
ciência.
Assim como foi necessária uma breve digressão a Bachelard para apresentarmos o
sentido da teoria do conhecimento em Pierre Bourdieu, compreender Florestan Fernandes sem
ter em vista a influência do sociólogo húngaro Karl Mannheim na sua formação sociológica
seria uma impossibilidade. A herança de Mannheim é apropriada por Fernandes
especialmente a partir da ideia de “síntese de perspectivas”, que pareceu representar uma
espécie de ecletismo teórico no sociólogo brasileiro, 79 especialmente quando, em sua
trajetória sociológica, Fernandes conferiu um tratamento estritamente sociológico a Marx,
como um dos clássicos da sociologia ao lado de Durkheim e Weber.
É ilustrativo desse caso o texto “O problema do método na investigação sociológica”
(FERNANDES, 1971), original de 1947, que escreve em referência ao trabalho de Costa
Pinto, com o qual trava um debate que tinha a dimensão política da atividade dos cientistas
sociais como questão de fundo. Um ano após a publicação de “Marx e o pensamento
sociológico moderno” e da tradução de Contribuição à crítica da economia política,
Fernandes estabelece um diálogo crítico sobre o lugar do engajamento do sociólogo nos
movimentos políticos e o lugar do marxismo na sociologia como método de investigação.
Toma como recurso analítico as contribuições de Mannheim a fim de reivindicar uma conduta
realista dos sociólogos, que dê conta das mudanças sociais em curso, bem como da “síntese de
perspectivas” que aproximam e conciliam diferentes métodos de investigação – entendida
negativamente por Costa Pinto como “crise de conciliação”. Fernandes (1971) concebeu a
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“síntese de perspectivas” como uma tentativa fecunda de fundamentação teórica da
sociologia:
[...] em face do desenvolvimento da própria 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. O conhecimento das duas esferas de
fenômenos sociais tem igualmente importância relevante, tanto do ponto de vista
teórico, como do ponto de vista prático. (FERNANDES, 1971, p. 420-421).

A despeito das raízes marxistas presentes nas elaborações do autor, a “síntese de
perspectivas” parecer ser o foco das elaborações sociológicas de Fernandes nesse período, a
atitude intelectual privilegiada, que considera o elemento histórico-social da efetivação dessa
síntese por meio de um refinamento da sociologia do conhecimento. Entendendo a construção
do conhecimento como um processo social a partir da inevitável ligação entre a posição social
do sujeito e sua elaboração teórica e filosófica dos fenômenos sociais, Fernandes (1971) foi
influenciado pela concepção de “intelectual” de Mannheim: o método sociológico teria como
objetivo equipar o sociólogo com categorias intelectuais e com “visão autêntica” da realidade
social por meio de uma aprendizagem sociológica, o que não se confunde com a visão
adquirida pelos indivíduos meramente como membros de classes sociais.
Além disso, as contribuições de Mannheim sobre o trabalho intelectual e as
responsabilidades da sociologia em relação aos problemas de seu tempo através do
“planejamento democrático” encontraram ressonância no pensamento de Fernandes: “A
sociologia aparece como uma técnica científico-social, cuja função em nossa civilização
consiste em fornecer uma compreensão racional da vida em sociedade e da posição do homem
no cosmos” (FERNANDES, 1971, p. 68).
Para Mannheim, a intervenção racional na esfera da sociedade tem na “camada”
intelectual um elemento crucial, que torna possíveis as possibilidades dessa intervenção.
Fernandes considera os intelectuais elementos ativos e privilegiados de realização da “síntese
de perspectivas” tanto no terreno das ideias quanto no da ação. Os intelectuais não constituem
uma classe, mas localizam-se entre as classes e conformam uma camada dada a ausência de
interesses em comum:
Pode-se resumir da seguinte maneira as características essenciais dessa camada: é
um agregado que está entre as classes, mas não acima delas. Individualmente os
membros do grupo dos intelectuais podem ter, como é o caso frequentemente, uma
orientação particular de classe e, em conflitos reais, podem aliar-se a um ou outro
partido político. Além disso, suas escolhas podem ser coerentes e características de
uma clara posição de classe. Mas, além e acima dessas afiliações, ele é motivado
pelo fato de que seu treinamento o equipou a enfrentar os problemas da hora a partir
de diversas perspectivas e não apenas uma, como acontece com a maioria dos
participantes de controvérsias de sua época. Dissemos que ele está equipado de
forma a encarar os problemas de sua época sob mais de uma perspectiva, embora, de
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um caso para outro, possa agir como partidário e alinhar-se com uma classe. [...]
Nesse ponto, frisemos novamente que os intelectuais não constituem uma camada
elevada acima das classes e de maneira alguma estão mais bem-dotados que outros
grupos da capacidade de superar seus próprios vínculos de classe. (MANNHEIM,
1982 [1932], p. 104-105, grifo do autor).

Mais tarde, Fernandes abandonou a convicção excessivamente otimista de que a
“síntese de perspectivas” favoreceria as tendências de transformação do presente. Como
veremos adiante, o autor estará empenhado a dedicar esforços para a elaboração teórica do
planejamento democrático, 80 a partir de uma concepção desse planejamento como processo
social (tendência constatável pela percepção científica) e como técnica social (localizado no
plano da organização social). Nas palavras do sociólogo, “a investigação sociológica
representaria, deste ponto de vista, os primeiros passos dados no sentido de descobrir uma
técnica de defesa pessoal, de caráter curativo e preventivo ao mesmo tempo” (FERNANDES,
1970, p. 283).
Em texto que data de 1950, Fernandes critica o “isolamento acadêmico” e aponta a
necessidade de um aproveitamento maior das ciências sociais no campo da aplicação,
sobretudo, na educação. Uma das questões que aparecem nesse período sobre o planejamento
democrático racional é o problema da educação pública no Brasil. A educação é entendida
como peça chave às exigências da sociedade moderna: como possibilidade de conduta
racional, como preparação para uma vida em segurança e em liberdade, além de fornecer
novas bases para as decisões individuais, tornando os indivíduos mais aptos à participação das
atividades políticas. Na coluna dedicada às ciências sociais do Jornal de São Paulo,
Fernandes, em texto escrito originalmente em 1946, intitulado “Um retrato do Brasil”,
defende que
também é admissível que se fizesse pouca coisa pela causa do ensino público
durante a implementação do regime republicano. Os homens não se alteram da noite
para o dia. [...] Só lentamente iriam aprender que o regime republicano requer a
democratização da cultura e a universalização de todos os graus de ensino. Mas que
após a luta contra o Estado Novo e a derrocada da ditadura se mantivesse o mesmo
clima de indiferença diante da educação do povo é de estarrecer! A questão não é
simplesmente humanitária. Ela envolve a segurança, a prosperidade e o progresso do
Brasil como nação moderna. Está mais do que patente que não sairemos do marasmo
econômico e político sem transformarmos, de forma profunda e geral, o nosso
sistema de ensino. Ele precisa adaptar-se às necessidades e às exigências de uma
ordem social democrática e preparar todos os cidadãos para uma vida econômica,
política e social cheia de graves responsabilidades. (2008c, p. 128, grifo do autor).
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É teórica porque, para Fernandes (1970), o problema da aplicação prática dos conhecimentos sociológicos, na
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teoria e prática sobretudo no plano da teoria sociológica. Ou seja, fazer com que a aplicabilidade do
conhecimento seja compatível com a natureza científica da sociologia.
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A preocupação de Fernandes reside na tarefa prática que cabe às ciências sociais em
tempos de agudização das questões sociais de várias ordens, de forma que descubra
conhecimentos que permitam encarar cientificamente os problemas sociais e construir
técnicas racionais para sua manipulação e tratamento prático. Mais do que analisar os
movimentos políticos sob a ótica científica, por exemplo, trata-se de estabelecer conexões
entre a ciência e os movimentos políticos: “Os acadêmicos (sejam economistas, sociólogos ou
etnólogos) revelam, em regra, grande timidez no tratamento desta questão” (FERNANDES,
1971, p. 296).
Entretanto, em outro texto, Fernandes aponta para os problemas decorrentes do que
denomina “charlatanismo científico”: quando a sociologia é utilizada como arma demagógica
de propaganda, o que ocorre em virtude do baixo nível intelectual médio da população, da
falta de mecanismos para aplicação do conhecimento científico e, sobretudo, do oportunismo
das direções e dos partidos políticos. Para Fernandes,
em breve teremos de desmascarar sociólogos-demagogos, como hoje já enfrentamos
a pseudociência em quase todos os terrenos. É aconselhável que o cientista social se
coloque a seguinte reflexão de Max Weber: “tomar uma posição política militante é
uma coisa, e analisar as estruturas políticas e as posições partidárias é outra”. (1977,
p. 82).81

De todo modo, o interesse nas interpretações sobre o Brasil a partir dos problemas do
povo era evidente em Fernandes. A escolha dos temas de pesquisa – folclore, cultura de folk,
negros, imigrantes, indígenas, entre outros – sempre partiu da perspectiva dos subalternos e
foi, desde o início, uma característica marcante da sociologia de Fernandes.
Seja o envolvimento na luta pela independência da Argélia, no caso de Bourdieu, seja
a militância socialista ou a atuação nos jornais, por parte de Fernandes, o reconhecimento do
papel público dos sociólogos em formação e seus rebatimentos no ambiente acadêmico e
profissional são entendidos como chaves iniciais de análise para as possibilidades de uma
sociologia pública em ambos os autores. Com base na defesa da reflexividade ou da ruptura
epistemológica, por parte de Bourdieu, na ênfase na síntese de perspectivas e na sociologia
aplicada, no caso de Fernandes, a seguir veremos como o aprofundamento desses conceitos e
teorias sociológicas, bem como os temas de pesquisa privilegiados, vai ajudar a revelar o
sentido que suas trajetórias sociológicas vão tomar.

Trecho presente em “Considerações sobre os estudos sociais no Brasil”, artigo de 1948 que integra A
sociologia no Brasil (FERNANDES, 1977).
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2.3 SENTIDOS DO OFÍCIO PARA SOCIÓLOGOS CONSAGRADOS
Nesta subseção, são analisadas algumas formulações sociológicas de Florestan
Fernandes e Pierre Bourdieu compreendidas no que denominamos “maturidade sociológica”,
em um período em que ambos assumem posições de destaque no interior da universidade e
conquistam notabilidade intelectual.
Segundo Fernandes, o período compreendido entre 1954 e 1965 foi marcado pela
consolidação de sua carreira acadêmica, através da conquista de posições na hierarquia
universitária na USP: de professor contratado de sociologia I a professor catedrático em 1965.
Esse momento foi importante para o sociólogo brasileiro combinar a realização de pesquisas
de caráter empírico com a interpretação sociológica, nos marcos da teoria social mais ampla.
São dessa época a reconstituição histórica das relações entre negros e brancos, do capitalismo
dependente brasileiro e os limites analíticos em termos de “mudança social” e
“desenvolvimento”.
No caso de Bourdieu, a consolidação profissional também esteve relacionada a um
aprofundamento do viés acadêmico no processo de afirmação como sociólogo. Para
resgatarmos o sentido geral da teoria social do sociólogo francês, os conceitos de campo,
capital e habitus e, conforme vimos anteriormente, a defesa da vigilância e da ruptura
epistemológica se relacionam a uma concepção de ciência no interior da teoria dos campos e a
determinado entendimento sobre o papel dos intelectuais. Em 1981, Bourdieu foi eleito
professor titular de sociologia no Collège de France; em 23 de abril de 1982, proferiu a
famosa aula inaugural. Em vez da celebração tal como era esperada para o momento, optou
por fazer uma “aula sobre a aula” – como publicada posteriormente –, questionando os
próprios mecanismos que tornam esse rito sinônimo de consagração intelectual.
Para Bourdieu, os campos possuem propriedades dotadas de leis próprias. No caso do
campo científico, considera fundamental avaliar suas propriedades específicas e seu grau de
autonomia relativa, afastando as noções de “ciência pura” (inteiramente autônoma) e “ciência
escrava” (inteiramente determinada). Essa concepção permite considerar que existem pressões
externas ao campo que são positivas, desde que atuem conforme a própria lógica do campo
em um cenário em que este é dotado de alto grau de autonomia. 82 Disso decorre que todo
campo é um espaço de lutas de agentes para conservar ou transformar o campo. É a posição
que ocupam os agentes que vai determinar os processos de transformação ou de conservação,
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sempre considerando a estrutura das relações objetivas, que determinam, em última instância,
suas configurações possíveis.
Bourdieu busca demonstrar uma “cumplicidade ontológica”, um vínculo genético
entre os conceitos de campo e habitus: os campos “só podem funcionar na medida em que
haja agentes que invistam neles”, contribuindo “para conservar-lhes as estruturas, ou, sob
certas condições, para transformá-los”83 (BOURDIEU, 1994, p. 51). O habitus representa,
então, a mediação entre os agentes e a estrutura, já que corresponde ao conjunto de
disposições interiorizadas que conectam a estrutura social ao interior dos indivíduos e viceversa. São disposições adquiridas, maneiras de ser ou de fazer duráveis que se encarnam nos
corpos.
O habitus compreende, dessa forma, a gênese das estruturas mentais no âmago dos
indivíduos biológicos, por meio de um processo no qual os indivíduos interiorizam as
estruturas do mundo social, transformando-as em esquemas de classificação que orientam
seus comportamentos, gostos, condutas e escolhas. A análise sociológica é, portanto, uma
“fotografia” do encontro entre a história inscrita nas coisas e a história inscrita nos corpos.
Assim sendo, os campos são formados por indivíduos socializados, agentes que contribuem
efetivamente para a conservação e para a transformação das estruturas por meio de suas
instâncias objetivas: desde fora, pelos determinantes associados às posições nas estruturas
objetivas; e, de dentro, pelas estruturas mentais: 84
O processo de instituição, de estabelecimento, quer dizer, a objetivação e a
incorporação como acumulação nas coisas e nos corpos de um conjunto de
conquistas históricas, que trazem a marca das suas condições de produção e
que tendem a gerar as condições de sua própria reprodução [...], aniquila
continuamente possíveis laterais. À medida que a história avança, estes
possíveis tornam-se cada vez mais improváveis, mais difíceis de realizar,
porque a sua passagem à existência suporia a destruição, a neutralização ou a
reconversão de uma parte maior ou menor da herança histórica – que é
também um capital –, e mesmo mais difíceis de pensar, porque os esquemas
de pensamento e de percepção são, em cada momento, produto das opções
anteriores transformadas em coisas. (BOURDIEU, 2000, p. 100-101).
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O que vai definir a estrutura de um campo, em determinado momento, é a estrutura de distribuição do capital,
segundo Bourdieu. As oportunidades que um agente singular tem de submeter seus desejos são proporcionais à
sua força sobre o campo, o que equivale a dizer, a seu capital.
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Os argumentos desenvolvidos em torno do conceito de habitus não enfatizam as possibilidades de agência
individual, mas o conjunto de disposições inconscientes presentes nos sujeitos que nada mais são que o resultado
da interiorização de complexas estruturas objetivas presentes em determinada sociedade. Em O poder simbólico,
Bourdieu (2000, p. 103) argumenta que “a acção é uma espécie de luta entre a história objectivada e a história
incorporada, luta essa que dura por vezes uma vida inteira para modificar o posto ou modificar-se a si mesmo,
para se apropriar do posto ou ser por ele apropriado (nem que seja no próprio esforço para se apropriar dele,
transformando-o)”.
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Além desses aspectos, soma-se o fato de que Bourdieu concebe as estruturas
simbólicas como estruturantes da vida social, ainda que motivado pela reconstrução histórica
das condições sociais de produção da violência simbólica. Em O poder simbólico
(BOURDIEU, 2000 [1989]), que reúne escritos sobre a dimensão simbólica apresentados em
conferência na Universidade de Harvard em abril de 1973, o sociólogo aponta que o
conhecimento do mundo e as categorias que tornam esse conhecimento possível são
mobilizados na luta política, luta que é teórica e, ao mesmo tempo, prática. 85 O campo
político86 é dotado de eficácia simbólica para a produção e para a reprodução de grupos que
lutam pelo monopólio da expressão legítima da verdade do mundo social. Nesse sentido, o
objetivo dessa luta consiste em conservar ou transformar o mundo social; no entanto, a ênfase
sobre o poder de ação para mobilizar a conservação ou a transformação parece recair nas
“categorias de percepção”:87
Se as relações de força objetiva tendem a reproduzir-se nas visões do mundo social
que contribuem para a permanência dessas relações, é porque os princípios
estruturantes da visão do mundo radicam nas estruturas objetivas do mundo social e
porque as relações de força estão sempre presentes nas consciências em forma de
categorias de percepção dessas relações. (BOURDIEU, 2000, p. 142).

No terreno da sociologia, Bourdieu reafirma a tensão inerente entre a luta por sua
autonomia enquanto campo científico e, ao mesmo tempo, dada a especificidade de seu
próprio objeto, a constante ameaça dos “imperativos científicos através do jogo da
politização” (BOURDIEU, 1994, p. 26). Ainda a respeito dessa questão, de grande
importância para a hipótese desenvolvida nesta tese, o autor destaca que a sociologia só pode
existir como ciência se recusar a chamada “demanda social”, uma vez que, segundo Bourdieu,
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Partimos do princípio de que toda a trajetória biográfica e intelectual de Bourdieu representou uma luta contra
os mecanismos de violência simbólica colocados em sua própria trajetória, em especial os preconceitos e
desajustamentos mencionados anteriormente. Bourdieu construiu uma trajetória intelectual dedicada a
desmascarar a própria vida intelectual, desvelando a forma como a academia constrói mecanismos de
legitimação e de capitalização de si mesma, por meio do reforço dos mecanismos de violência simbólica e de
reprodução das desigualdades. Para o sociólogo, a violência simbólica é um poder invisível que se exerce
mediante a cumplicidade daqueles que sofrem a própria dominação. Como não supõe o recurso imediato e
exclusivo à força, sua eficácia é, basicamente, garantida e reforçada pela incorporação dos princípios da
dominação, até mesmo pelos dominados. Por essas razões, Bourdieu chega a afirmar que “[...] as pessoas que são
o produto de condições sociais revoltantes não são necessariamente tão revoltadas quanto seriam se, sendo o
produto de condições sociais menos revoltantes (como a maior parte dos intelectuais), fossem colocadas nessas
posições” (BOURDIEU, 1983b, p. 61).
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O campo político é entendido por Bourdieu como o lugar de concorrência pelo poder, que se realiza por
intermédio de uma concorrência pelo monopólio do direito de agir e falar em nome dos chamados “profanos”
(aqueles que não são profissionais da política). O campo político envolve, portanto, questões de delegação e de
representação.
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“As categorias de percepção do mundo social são, no essencial, produto da incorporação das estruturas
objetivas do espaço social. Em consequência, levam os agentes a tomarem o mundo tal como ele é, a aceitaremno como natural, mais do que a rebelarem-se contra ele” (BOURDIEU, 2000, p. 141).
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“o sociólogo não tem mandato, missão, a não ser os que assumem em virtude da lógica da sua
pesquisa”88 (1994, p. 28). A defesa da autonomia do campo científico não significa que suas
leis de funcionamento sejam arbitrariamente convencionadas no interior do campo, pois
necessitam ser passíveis de crítica e de justificação. Em outras palavras, precisam constituir
um objeto de reflexão permanente, ainda que o questionamento de suas bases possa vir a
ameaçar sua própria existência na qualidade de campo.
Desse modo, parece fundamental, para o sociólogo francês, manter certa distância
entre a prática política e a teoria científica. Isso significa que, em vez de introduzir as lutas
políticas e sociais no interior do campo, Bourdieu considera que elas devem ser tomadas
estritamente como objeto de análise, ou seja, transformadas em questão sociológica – apesar
de consistirem, antes disso, em questões propriamente sociais. Ou seja, enquanto questões
sociais, não interessam (ou não devem interessar) ao campo sociológico e aos sociólogos, mas
somente questões sociológicas.
Em entrevista de 1975, Bourdieu (2015) considera, com ressalvas, a possibilidade de
uma aliança entre os intelectuais e as classes trabalhadoras: desde que se restrinjam ao papel
de desnudar os mecanismos da dominação, os intelectuais podem contribuir como
instrumento de emancipação a serviço dos movimentos sociais. Para tanto, reafirma a
importância de uma sociologia dos intelectuais como um antídoto contra as justificações e
mistificações pseudocientíficas dos próprios intelectuais.
Para Bourdieu, a tradição da figura do intelectual a serviço das causas de seu tempo
transformou o intelectual em mito, uma vez que dá uma falsa ideia de universalidade de suas
causas e de sua liberdade diante das determinações sociais presentes nos indivíduos
particulares. Essa é a representação negativa que Bourdieu faz de Jean-Paul Sartre no cenário
político e intelectual da França no século XX. Segundo Bourdieu, Sartre se limitou ao
questionamento do mundo e deixou de realizar um questionamento sobre o próprio mundo
intelectual no qual estava inserido. Por esse motivo, Sartre seria o intelectual exemplar de
uma dupla personificação de criador e criatura do “mito do intelectual total”, utilizando-se
dessa autoridade para exercer um “magistério moral” em nome de motivações particulares:
O intelectual “responsável”, em nome de sua “responsabilidade”, tende a reduzir seu
pensamento pensante a um pensamento militante e pode ocorrer, o que
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Dadas as condições sociais de produção do campo intelectual apresentadas anteriormente, Bourdieu esboça
uma crítica aos sociólogos que se colocam como engenheiros sociais, cuja função consiste em fornecer receitas
aos dirigentes de empresas privadas e administrações públicas.
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frequentemente é o caso, que aquilo que era uma estratégia provisória se torne
habitus, maneira permanente de ser. (BOURDIEU, 1983b, p. 53).

A crítica a Sartre representa uma crítica indireta ao ponto de vista da totalidade, cara à
tradição marxista, que, segundo Bourdieu, nada mais é que uma “ambição do poder absoluto
no campo intelectual”, a “onipotência do pensamento”. No mesmo sentido, a sociologia dos
intelectuais permitiria realizar a crítica “contra a ilusão do ‘intelectual sem ligações nem
raízes’” (BOURDIEU, 1983b, p. 56) e apreender suas tomadas de posição como fração da
classe dominante:
A sociologia dos intelectuais é uma contribuição à socioanálise dos intelectuais: tem
como função tornar difícil a relação facilmente triunfante que os intelectuais e
dirigentes têm com eles mesmos; lembrar que somos manipulados em nossas
categorias de pensamento, em tudo aquilo que permite pensar e falar o mundo.
(BOURDIEU, 1983b, p. 52).
Quero apenas contribuir para produzir instrumentos de análise que não isentem os
intelectuais – colocar sua prática intelectual e seus produtos em análise (e não
apenas seu ser burguês) ajuda a contribuírem com uma política contra-hegemônica.
(BOURDIEU, 1983b, p. 12).

A reflexividade da prática sociológica deve, como vimos, objetivar a própria intenção
de objetivar, o que inclui questionar os pressupostos comprometidos nos conceitos, suas
questões éticas e políticas associadas aos interesses sociais inerentes a determinada posição
localizada no interior do campo científico (BOURDIEU, 2008). Toda tomada de posição
sobre o mundo social se dá, segundo Bourdieu, mediada por uma posição determinada nas
estruturas sociais, seja relacionada à conservação, seja relacionada à transformação da
estrutura.
Quais seriam então os mecanismos que atuam no campo acadêmico? Em Homo
academicus, Bourdieu elabora uma classificação dos diferentes tipos de poder no interior do
campo acadêmico: poder relacionado à “notoriedade intelectual”, culturalmente determinado
e relativamente estável; “poder político e econômico”, mais diretamente determinado pela
estrutura social; “poder universitário”, mais instável e dependente de variáveis internas do
campo acadêmico e externas a ele; e, por fim, “poder científico”, que, juntamente com a
notoriedade intelectual, tem autonomia relativa e consequente estabilidade no interior do
campo.
Seguindo as reflexões presentes em estudos anteriores relativos à educação e à
reprodução das desigualdades,89 Bourdieu enfatiza o modo como a estrutura escolar e
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PASSERON, 1975 [1970]).
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acadêmica retraduz e reelabora as diferenças iniciais de capital incorporado (habitus),
revestindo-as como diferenças científicas, ou seja, com base em critérios supostamente
universais de “mérito” e de “capacidade”. O homo academicus, iludido pela ideia de mundo
escolar e acadêmico neutro, julga-se livre das determinações das estruturas sociais e crê que
sua produção intelectual é isenta, aparecendo como exercício livre e independente de seu
pensamento. Por essas razões, o autor expressa a necessidade de um momento crítico,
construído a partir do empoderamento do objeto empírico pelo sujeito, por meio do debate e
da pesquisa científica. Assim, Bourdieu enfatiza que o espaço de jogo e as posições
historicamente constituídas no interior do campo acadêmico precisam imperar sobre as
tomadas de posição intelectuais e políticas.
Na subseção seguinte, são resgatadas algumas contribuições de Bourdieu que
complexificam os argumentos inicialmente reproduzidos e que são importantes para a
hipótese que pretendo demonstrar nesta tese. Mais especificamente, refiro-me à questão da
autonomia do campo, que já aparece matizada em As regras da arte e em Meditações
pascalianas. A complexidade e a possível inflexão presentes nesse debate são analisadas à luz
de algumas concepções chave presentes nos estudos de Bourdieu, que aprofundam seu
entendimento sobre a gênese da sociologia e o papel do sociólogo. Em que medida essas
concepções reforçam um cientificismo em Bourdieu e um aprofundamento de seu ethos
acadêmico é uma questão importante para ser analisada ao longo destas páginas.
A fermentação universitária francesa dos anos 1960 e 1970 tem um paralelo com o
momento que vamos reconstituir da trajetória de Florestan Fernandes, quando da titularidade
na cadeira de sociologia I. Nas palavras do próprio Fernandes, o período de quase quinze anos
(de 1955 a 1969) foi marcado por “intensa e fecunda atividade intelectual”, “um índice de
autonomia intelectual e de capacidade criadora independente” que contribuíram para fomentar
“o mito da ‘escola paulista de sociologia’”, 90 ainda que em uma situação de “ausência de
‘tradição científica’”, “escassez de recursos materiais”, “extrema dependência cultural do
país” e “interferências reacionárias do pensamento conservador” (1977, p. 178-179).
Trabalhando no interior das condições possíveis, “sem modificar substancialmente as
estruturas e as funções da instituição” (FERNANDES, 1977, p. 187), são significativos do
período aqui demarcado o envolvimento de Fernandes com as pesquisas empíricas que
transformaram São Paulo em um “laboratório sociológico” – primeiro sobre relações raciais e

A denominação “escola” para seu grupo de pesquisa, pela suposta unidade entre temáticas e teorias, foi
rejeitada por Florestan Fernandes.
90

89

depois sobre relações de classe –, mas também com o engajamento de caráter mais
imediatamente prático na Campanha em Defesa da Escola Pública em finais de 1959. 91
Em meados de 1961, Fernandes realizou uma reflexão sobre a relação do sociólogo
com o grande público à luz dessa experiência de engajamento. Tendo como base o
envolvimento marcante e contínuo de vários sociólogos no movimento social que se constitui
em 1960 em torno da Campanha em Defesa da Escola Pública, Fernandes buscou avaliar:
primeiro, de que modo a contribuição intelectual dos sociólogos foi aceita, aproveitada e
avaliada socialmente; e, em segundo lugar, como se poderia estimar a importância dessa
contribuição para a sociedade e para a sociologia. Para tanto, parte da categoria do sociólogo
como intelectual participante e das modalidades de comunicação entre o sociólogo e o grande
público:
Os sociólogos que participaram desse movimento social estavam, desde o início,
ego-envolvidos como e enquanto cidadãos. Ao lado de outros intelectuais, de
educadores particularmente, aceitaram a parcela de responsabilidade cívica que as
circunstâncias lhe impuseram, com os papéis intelectuais correspondentes, que os
transformaram em agentes de interesses, valores e aspirações sociais de certos
setores da sociedade brasileira. É preciso que se entenda: 1 o) que a participação de
sociólogos no movimento resultou de iniciativas espontâneas, provocadas por
convicções íntimas e profundas que afetaram, com maior ou menor intensidade,
todos os cidadãos brasileiros sensíveis à concepção democrática do mundo (ou seja,
não foi produto da manipulação de sua vontade ou condescendência por influências
externas); 2o) que a colaboração prestada ao movimento teve caráter doutrinário em
sentido amplo, consistindo na divulgação dos resultados de análises sociológicas da
situação educacional brasileira, com vistas aos fatores que a explicam e aos efeitos
sociopáticos que poderiam ser corrigidos mediante reformas educacionais
apropriadas. (FERNANDES, 1976, p. 114, grifo do autor).

Dessa reflexão, vamos salientar os dois aspectos destacados por Fernandes e que se
complementam. Quanto ao conteúdo do engajamento, prevalece aqui uma abordagem que
entende a universalização do ensino como uma prerrogativa para aumentar a capacidade de
ajustamento e de domínio racional do homem, a partir do mote do “desenvolvimento” que já
comparecia, mesmo que indiretamente, em textos anteriores. A orientação geral é a de que o
sociólogo é, ao mesmo tempo, cientista e cidadão. Ou seja, “membro de uma categoria social
constituída por pessoas devotadas aos fins da ciência e membro de uma comunidade nacional”
(FERNANDES, 1976, p. 92). Em 1954, Fernandes redige “O ensino da sociologia na escola
secundária brasileira”,92 no qual discute a importância pedagógica da disciplina na formação
do jovem brasileiro, no sentido de sua contribuição para a compreensão racional da realidade
social e para sua aplicabilidade em situações e atividades práticas. Um elemento que remete a
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essa discussão consiste na pluralidade inevitável dos posicionamentos políticos, mas que “não
deve paralisar os sociólogos nem impedi-los de atender os apelos do grande público”
(FERNANDES, 1976, p. 134). É nesse sentido que entende que, diante dos conflitos
existentes na sociedade, o sociólogo precisa qualificar as alternativas em jogo a fim de
contribuir para a universalização da democracia, dos direitos e das garantias sociais: 93
O intelectual pode ser conservador, liberal ou radical, de acordo com suas
convicções íntimas e suas aspirações mais profundas, tentando assim realizar
pessoalmente as virtualidades da “posição prática” ou da “opção responsável”
escolhida. O que importa e é primordial não são os matizes conformistas ou
inconformistas da escolha. Mas a natureza das razões em que ela se fundamente.
(FERNANDES, 1976, p. 228-229, grifos do autor).

Quanto à forma do engajamento em si, a participação que condensa os papéis de
sociólogo e cidadão precisa ter a comunicação como mediação desse processo. Uma das
preocupações em torno dessa questão é a criação de uma linguagem acessível. O uso eficaz da
linguagem é considerado pelo autor indispensável para que “os cientistas sociais procurem
ajustar-se produtivamente aos requisitos simbólicos da comunicação com outras audiências”
(FERNANDES, 1976, p. 127), público não especializado e, na maioria das vezes, “totalmente
alheio aos valores e às normas do pensamento científico” (FERNANDES, 1976, p. 127).
Outra questão se refere à não individualização desse processo, já que compreende sua
dependência de processos sociais mais amplos e que a adaptação da linguagem, por si mesma,
não é capaz de dar conta:
O drama está em que os meios conspícuos de comunicação, adotados pelos
cientistas sociais, confinam a divulgação dos conhecimentos sociológicos ao público
orgânico, constituído pelos especialistas, e a auditórios mais ou menos ralos,
formados pelos setores intelectualmente refinados do público leigo. [...] A barreira
estaria, aparentemente, apenas nos padrões de comunicação do cientista social com o
grande público. Se fosse possível quebrar o isolamento, seria também possível
orientar o comportamento coletivo organizado em novas direções. Entretanto, as
coisas não são tão simples. As dificuldades de comunicação transcendem o grau de
difusão dos conhecimentos sociológicos e ao nível de complexidade da linguagem
científica. Mesmo depois de “tornar as coisas claras”, adotando a linguagem
acessível às audiências leigas, o sociólogo ainda se defronta com as limitações
decorrentes do horizonte cultural predominante e com outro obstáculo pior, que é a
inexistência de canais sociais que regulem automaticamente o aproveitamento de sua
colaboração. [...] Além disso, a rede de instituições de nossa sociedade ainda não se
adaptou totalmente à exploração conveniente e completa dos conhecimentos
científicos e das técnicas sociais racionais a que eles dão margem. Em conjunto,
essas indicações esboçam a complicada teia de tarefas que o sociólogo tem pela
frente, onde e quando ele se propõe participar ativamente do processo de expansão
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Em conformidade com a perspectiva funcionalista presente em textos anteriores, Fernandes considera que,
ainda que os sociólogos tenham consciência das situações de conflito, precisam assumir as consequências de
seus posicionamentos de forma que se coloquem “a serviço de forças que trabalham na direção de reduzir os
seus efeitos danosos ou de eliminá-los do cenário social” (1976, p. 134).
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da civilização baseada na ciência e na tecnologia científica. (FERNANDES, 1976,
p. 84-85, grifos meus).

Portanto, o que busco salientar aqui é a ideia presente em Fernandes sobre as
condições sociais da comunicação entre o sociólogo e o grande público, que envolvem e
condicionam a “escolha” pelo isolamento ou pelo engajamento. 94 Ainda que os sociólogos
precisem “assumir encargos intelectuais na esfera das decisões práticas” (FERNANDES,
1976, p. 25), isso não quer dizer que “precisam se converter em políticos. Basta que definam
com “clareza e convicção as bases de uma política nacional de incentivo à pesquisa científica
e tenham ânimo de lutar por ela” (FERNANDES, 1976, p. 27). Diferentemente do Brasil, nos
casos da sociologia norte-americana e europeia, afirma que
o isolamento intelectual do sociólogo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos,
prende-se à conjugação de duas séries de circunstâncias, que mantém os cientistas
culturalmente segregados da coletividade. De uma parte, estão as exigências
intelectuais da especialização, que acarretam por si mesmas um mínimo de
isolamento espacial e mental; de outra parte, está a exclusão sistemática dos
cientistas dos papéis sociais ativos, através dos quais os dados e as descobertas da
ciência têm sido aplicados à solução dos problemas materiais, morais e educacionais
do homem. Essa conjugação suscitou uma situação de trabalho intelectual
francamente insatisfatória, que entrega os cientistas a frustrações perigosas e põe o
destino da civilização baseada nas ciências e na tecnologia científica em mãos pouco
ou malqualificadas. Ora, ainda que num ponto de pequena significação, não é só
esse isolamento que se quebra, graças ao padrão social de comunicação que estamos
considerando. É todo um conjunto de possibilidades que surge, cujo aproveitamento
depende da plasticidade, da maleabilidade e da responsabilidade dos próprios
sociólogos no intercâmbio com o grande público. (FERNANDES, 1976, p. 125).

Entre as possibilidades de comunicação com audiências extra-acadêmicas, está a
transformação dessa relação com os públicos em uma relação de diálogo, no sentido de os
próprios sociólogos se verem “compelidos a modificar avaliações acadêmicas estreitas” e
também “o próprio horizonte intelectual rigidamente exclusivista, que jamais propusera o
leigo ‘inculto’ ou ‘semiculto’ como par respeitável de uma relação de reciprocidade com o
‘especialista’” (FERNANDES, 1976, p. 116-117). Disso decorre que a comunicação com o
grande público e a reciprocidade dessa relação são uma exigência da própria sociologia:
[...] a principal vítima do padrão imperante de trabalho acadêmico, ao qual se liga ao
isolamento espacial, intelectual e moral do sociólogo, foi a própria sociologia. Ao
restringir-se os limites da experiência humana do sociólogo, excluindo-o da análise e
solução dos problemas práticos, provocou-se uma grave e drástica redução de sua
capacidade de conhecimento direto dos processos sociais através da posição de
observador-participante. [...] a comunicação dos sociólogos com o grande público
adquire nítida significação construtiva para o cientista e para a ciência. Limitandonos a experiências pessoais: a visão e a compreensão que tínhamos de várias facetas

Aparecendo, de início, como uma questão de “escolha”, Fernandes vai justificar, posteriormente, o não
engajamento público como uma questão alheia à decisão individual, uma impossibilidade, em seus termos, dada
pelas condições sociais. Esse paradoxo é analisado no capítulo 3.
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da sociedade brasileira foram alargadas e aprofundadas graças à participação da
Campanha de Defesa da Escola Pública. [...] uma participação mais ampla e ativa
dos sociólogos, como tais, em acontecimentos relevantes para a comunidade, refina
sua capacidade de observação da realidade, ao mesmo tempo que lhe fornece
critérios objetivos para medir a necessidade ou o alcance de suas contribuições
práticas. (FERNANDES, 1976, p. 130-132).

Em “O padrão de trabalho científico dos sociólogos brasileiros”, escrito em 1958 e
publicado posteriormente em A sociologia no Brasil (1977), Fernandes analisou a
responsabilidade ética dos sociólogos em face da sociedade em que vivem. Ainda que, no
caso brasileiro, as condições do trabalho científico encontrem-se limitadas para a criação de
um padrão intelectual, a responsabilidade de realização desse esforço não deve ser
minimizada, pois envolve uma dupla tarefa, como cientista e cidadão, a fim de contribuir para
resolver os problemas sociais brasileiros por meio do aproveitamento prático dos
conhecimentos sociológicos. O pano de fundo dessas reflexões que remetem ao papel público
do sociólogo na sociedade é um espírito otimista depositado nas transformações societárias
sob as ideologias do “desenvolvimento” e do “planejamento democrático”, bem como da
valorização do papel da ciência nesse processo:
Está em curso uma revolução social e cultural que alterará, de forma crescentemente
mais profunda, a participação relativa dos povos latino-americanos na civilização
baseada na ciência e na tecnologia científica. Devemos ter confiança na
continuidade desse processo e nos resultados que pudermos atingir em cada uma de
suas fases subsequentes. (FERNANDES, 1976, p. 142-143).

É nesse sentido que observamos determinada orientação política demasiado otimista
no breve período histórico entre o fim do Estado Novo e o golpe de 1964 no Brasil. A
sociologia numa era de revolução social representa, portanto, o ideal de uma revolução no
interior da ordem burguesa cujo horizonte seria a possibilidade efetiva do planejamento
democrático, bem como o papel da sociologia nesse processo, a fim de contribuir para elevar
o nível intelectual do povo. Segundo Heloísa Fernandes (2011, p. 14), “Florestan, leitor
precoce de Karl Mannheim, reforça ainda mais seus laços de filiação com este autor com
vasta obra em defesa da planificação, da universalização da educação democrática e do papel
dos intelectuais”.
No prefácio à primeira edição de A sociologia numa era de revolução social, escrito
em junho de 1962, Fernandes reafirmou que não existe isolamento suficiente capaz de
desligar os sociólogos dos processos histórico-sociais, que inevitavelmente se integram aos
processos de mudança social. Em outros termos, significa que o sociólogo, como cientista,
precisa se desprender do intelectualismo para enfrentar suas responsabilidades intelectuais:
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[O intelectual] Não dispõe de um “nicho” para abrigar-se e proteger-se: em
compensação, pode receber, em toda a plenitude, a luz do sol que cresta e castiga,
mas ilumina, aquece e fecunda o cenário da vida. Enfim, a sociedade, que não lhe
pode conferir sossego e segurança, coloca-o numa posição que o projeta no âmago
dos grandes processos históricos em efervescência. (FERNANDES, 1976, p. 15-16).

A proposta da sociologia aplicada se liga à concepção de sociólogo como reformador
social, que realiza as mudanças necessárias à democracia nos parâmetros da ordem social
vigente. Fernandes vislumbrava com otimismo uma tendência de crise da ordem social
competitiva e de emergência da ordem social planificada. Daí a necessidade de, então, refletir
em novos termos a questão da posição do sociólogo e de sua contribuição prática no quadro
da civilização moderna: “Sucumbir à passividade representa uma conivência com o status
quo, para não dizer que seria uma adesão farisaica às correntes que advogam a neutralidade e
o alheamento dos cientistas sociais perante os problemas da vida” (FERNANDES, 1976, p.
86).
Ao longo desse período, Fernandes pareceu afinar sociologicamente o conteúdo do
engajamento do sociólogo para um tipo mais específico. Se antes era quase indiferente à
opção entre uma orientação conformista ou inconformista do engajamento, em privilégio às
razões que a ela estariam fundadas (FERNANDES, 1976, p. 228-229), agora parece
fundamental que o sociólogo tome um posicionamento mais claro em relação aos conflitos
existentes na sociedade. Em outros temos, isso significa que o sociólogo, como intelectual,
assuma uma posição ativa de democratização da cultura como agente fundamental dos
processos de mudança social:
[...] o intelectual não poderá manter-se como mero espectador ou como simples
inventor de bens intelectuais, que se propagam por si mesmos, mercê do
esclarecimento dos homens. O intelectual terá de arcar com suas tarefas, misturar-se
com a “plebe ignorante” e elevar-se com ela a um novo padrão de civilização.
Democratização da cultura significa reconstruir a relação do intelectual com o
mundo, pôr fim a um estado de coisas que fez do saber sistematizado um privilégio
social e dar início a uma era de proscrição da ignorância como fonte de dominação
do homem pelo homem. (FERNANDES, 1976, p. 230).

De todo modo, no prefácio à segunda edição, escrito em março de 1976, Fernandes
analisou que A sociologia numa era de revolução social reflete o espírito de renovação e de
esperanças da época em que foi escrito (entre 1959 e 1962), e que era dominante também na
USP:
A sociologia não valeria uma missa se não fosse possível associar a pesquisa
sociológica à renovação democrática na sociedade brasileira. Daí, inclusive, o título
do livro, que enfatizava, no plano teórico tanto quanto no plano político, essa
conexão de sentido, que nos compelia a ver nossos papéis na sociedade brasileira à
luz de uma responsabilidade intelectual ativa, crítica e militante. Houve, até, quem a
chamasse de uma orientação radical, o que ela era, mas com um forte e inequívoco
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componente socialista. [...] Ainda hoje me identificaria com os mesmos propósitos,
embora projetando minhas insatisfações e aspirações profissionais e políticas em um
sistema de referências mais radical”. (FERNANDES, 1976, p. 9-10, grifos do autor).

Nesse sentido, o papel dos intelectuais em uma sociedade em mudança – como crê ser
o Brasil em final dos anos 1950 e no início dos anos 1960 – deve ser o de abandonar a suposta
“neutralidade da inteligência brasileira” (FERNANDES, 1976, p. 277, grifo do autor), que na
realidade se traduz e perpetua a velha atitude de indiferença das camadas senhoriais perante a
miséria material e humana da “plebe” (1976, p. 227). A ênfase em um conteúdo de classe
mais determinado como motor para a agência política do intelectual está relacionada à
elaboração teórica do que Fernandes denominou “dilema social brasileiro” – o apego
sociopático ao passado, que aparece como uma adesão aparentemente leal ao progresso, mas
se professa como uma política cultural conservadora (FERNANDES, 1976, p. 228-229).
A consideração de que o sociólogo deveria se conformar em seu duplo papel – como
cientista e cidadão – para contribuir com uma mudança social no interior da ordem foi
reforçada por duas referências empíricas. Uma delas foi a Campanha em Defesa da Escola
Pública, cujo engajamento pessoal teve como motivação central a ideia de universalização da
educação como direito: tanto pelo prisma da integração social quanto pelos termos dessa
integração, relacionados ao desenvolvimento de personalidades democráticas, ajustadas social
e moralmente às exigências da sociedade moderna urbano-industrial. A participação na
campanha teve “importância mais em termos de minha relação com a sociedade brasileira,
embora [os movimentos e acontecimentos políticos] fossem muito úteis para modificar a
posição através da qual eu poderia observá-la, descrevê-la e interpretá-la” (FERNANDES,
1978, p. 50).
Outra referência, no âmbito da pesquisa com Bastide (entre 1951 e 1952), teve o
movimento negro como objeto privilegiado para analisar os processos de mudança social,
além de seu conteúdo heurístico estar em sintonia com o sentido das transformações que
Fernandes preconizava, no terreno teórico, para a sociedade brasileira. 95
Para Fernandes, a pesquisa sobre relações raciais foi um “trabalho puramente
intelectual”, que “conformou o meu modo de praticar o ofício de sociólogo” (1978, p. 50).
Além disso, do ponto de vista teórico, a pesquisa permitiu que Fernandes encarasse o Brasil
como “sociedade nacional” e chegasse “à temática da sociologia do subdesenvolvimento e da
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Os resultados da pesquisa resultaram no livro Relações raciais entre brancos e negros em São Paulo
(FERNANDES; BASTIDE, 1955). Em 1959, o trabalho seria modificado e republicado com o título Brancos e
negros em São Paulo: ensaio sociológico sobre aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do
preconceito de cor na sociedade paulistana.
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dependência” (1978, p. 95-96). De forma cada vez mais presente nos textos de Fernandes, a
valorização do elemento político aparece como forma de dar conta das contingências dos
processos históricos, o que o lança em rumos científicos e militantes distintos do que havia
seguido até então.
Esses contornos ganharam mais força com A integração do negro na sociedade de
classes (FERNANDES, v. 1, 2008a; FERNANDES, v. 2, 2008b), que buscou retomar a
questão do movimento negro do ponto de vista “do povo que emerge na história”
(FERNANDES, 1977, p. 199). O livro apresentou as primeiras contribuições para a análise da
revolução burguesa no Brasil: longe de representar a garantia das liberdades democráticas,
significou um regime de classes fragmentário e unilateral, combinado com a acomodação das
relações raciais do período anterior. Consistiu, portanto, na apresentação e no aprofundamento
do chamado “dilema social brasileiro” da ótica das desigualdades raciais: tratava-se de
explicar sociologicamente “os protagonistas da revolução burguesa em nosso país, como ela
se desencadeara e por que, afinal de contas, ela se fechou para a plebe, ou seja, para a vasta
maioria da população” (FERNANDES, 1977, p. 199).
Tomando como base as reflexões biobibliográficas no texto “Em busca de uma
sociologia crítica e militante” (1977), Fernandes considera que, ainda que A integração do
negro na sociedade de classes (2008a, 2008b) represente saldos teóricos incontestáveis –
sobretudo no que diz respeito à sistematização e ao aprofundamento de uma interpretação da
realidade brasileira em relação às obras anteriores –, algumas questões só seriam efetivamente
resolvidas a partir da elaboração final de A revolução burguesa no Brasil, em fins de 1973,
embora publicada somente em 1975. Para Fernandes (1977, p. 199), ainda persistiam “certas
limitações descritivas e interpretativas” que se relacionam sobretudo “à falta de um
movimento socialista revolucionário” no país e que, portanto, somente poderiam ser
superadas com “o acúmulo dos conhecimentos críticos, por parte dos cientistas sociais”
(FERNANDES, 1977, p. 199).
Em meio ao percurso como professor catedrático, a influência da “nova geração” de
sociólogos contribuiu para novas orientações de caráter teórico-metodológicas que vamos
explorar nas páginas seguintes. Dessa “nova geração”, denominada por alguns “Escola
Paulista de Sociologia”, fizeram parte Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni, Marialice
Foracchi, Paul Singer, Maria Sylvia de Carvalho Franco, Leôncio Martins Rodrigues, José de
Souza Martins, Gabriel Cohn, entre outros:
Trabalhando com esse grupo a ênfase se deslocou da minha carreira como sociólogo
individual, para a constituição de um grupo que deveria produzir sociologia. [...] Em
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vez de estar preocupado com o que me cabia fazer como sociólogo, me preocupava
com o que eu devia fazer, a partir e através da Universidade, para formar um grupo
de sociólogos. (FERNANDES, 1978, p. 22-23).

O sentido geral das novas influências é entendido como positivo por Fernandes,
constituindo parte fundamental de seu processo de consagração intelectual. Em linhas gerais,
essa (re)orientação representou um retorno a Marx, que até então comparecia em pé de
igualdade ao lado de Weber e Durkheim:
O que quer dizer que eu tinha de recomeçar, gostasse ou não, reciclando a minha
concepção de sociologia e redefinindo o que eu vinha admitindo como sociólogo.
Esse, em suma, foi o quinhão que me tocou na revolução mental que a reconstrução
da cadeira de Sociologia I provocou dentro de mim. Diante de um grupo orgânico de
sociólogos-pesquisadores, os quais se dispunham a interpretar o Brasil e a periferia
do mundo capitalista à luz de novas categorias sociológicas, eu precisava refazer as
minhas metas para ter o direito de continuar à testa do grupo. (FERNANDES, 1977,
p. 192).
Se essas influências recíprocas confirmavam muitas de minhas posições, orientações
e conclusões anteriores, elas alteravam outras. 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. (FERNANDES, 1977, p. 194, grifo do
autor).

Além do projeto sobre o preconceito racial que tomou a cidade de São Paulo como
“laboratório sociológico”, as pesquisas sobre relações de classe foram parte desse movimento
de enfrentamento de novos objetos empíricos determinantes para a constituição desse
“recomeço” sociológico, tal como Fernandes definiu (1977, p. 192). Tratava-se, desse modo,
de “escolher o Brasil como ‘laboratório’ das nossas pesquisas. Gostássemos ou não, era o
Brasil que se impunha como o centro das nossas preocupações” (FERNANDES, 1978, p. 24).
Os estudos, intitulados “A empresa industrial em São Paulo (projeto de estudo)” 96 e
“Economia e sociedade no Brasil: análise sociológica do subdesenvolvimento”, 97 levaram-no
a “expor as categorias históricas do capitalismo, da sociedade de classes e do Estado
democrático a uma adequação mais rigorosa às condições brasileiras” (FERNANDES, 1977,
p. 201). Faz parte desse momento a redação da primeira parte de A revolução burguesa no
Brasil, em 1966.
Nessas pesquisas, que influenciaram as concepções presentes em Sociedade de classes
e subdesenvolvimento (1968) e Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina
(1973), Fernandes vai tratar da temática do subdesenvolvimento – tão presente na ideologia
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Elaborado em colaboração com Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni.
Ambos foram publicados como capítulos de A sociologia numa era de revolução social (FERNANDES, 1976
[1962]).
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desenvolvimentista dominante no país (CARDOSO, 1996) – a partir da chave do “capitalismo
dependente”. Ao aprofundar essa categoria, Fernandes reorientou a abordagem sobre a
“demora cultural” e o “dilema social brasileiro”, agora a partir da chave da economia política
de influência marxista:98
A situação de dependência é uma situação na qual o modelo de transformação
capitalista é internalizado, mas em termos de relação heteronômica com uma
superpotência ou várias nações hegemônicas externas. A previsão era de que, na fase
de industrialização maciça, nós atingiríamos a autonomia. Contudo, isso não
aconteceu. [...] Cria-se, assim, um quadro histórico que não foi levado em conta
pelos “teóricos da modernização”. Além disso, o conceito de revolução burguesa
não é um conceito particular, ele é um conceito estrutural (ou, como se diria em
sentido marxista: uma categoria histórica), que tem de ser aplicado de forma mais
ou menos generalizada. (FERNANDES, 1978, p. 99, grifos do autor).

Cabe observar que, na medida em que o golpe de 1964 aprofundou a ditadura no
Brasil, Fernandes também alargou sua crítica em relação às possibilidades de intervenção
racional e de controle dos problemas sociais, considerando, naquele momento, “que seria
difícil, numa sociedade capitalista como a brasileira”, na qual os “mecanismos de defesa da
ordem não passam pelo planejamento democrático, mas pela omissão ou pela opressão e pela
repressão” (FERNANDES, 1977, p. 194). Para Fernandes, tal reorientação foi devedora tanto
dos processos sociais em curso quanto das investigações sociológicas que desenvolvera. Na
verdade, sabemos que esses dois elementos se coadunam e que apenas analiticamente
podemos distingui-los.
Isso quer dizer que o hibridismo outrora explicado em termos de demora cultural
passa a ser entendido como o resultado da articulação de formas econômicas heterogêneas e
anacrônicas entre si, mas que seguem “uma linha de rendimento máximo, explorando-se em
limites extremos o único fator constantemente abundante, que é o trabalho – em bases
anticapitalistas, semicapitalistas ou capitalistas” (FERNANDES, 1975, p. 489). Ou seja, “sob
o capitalismo dependente, a persistência de formas econômicas arcaicas não é uma função
secundária e suplementar” (FERNANDES, 1975, p. 489), mas fundamental para explicar a
gênese da sociedade brasileira, baseada na exploração e na espoliação das classes
trabalhadoras.
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Fernandes buscou demonstrar a categoria de capitalismo dependente como uma formação histórica da fase
monopolista do desenvolvimento capitalista tendo como referência, em particular, a teoria do desenvolvimento
desigual e combinado de Trotsky.
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Em setembro de 1964, em virtude de um inquérito policial-militar instaurado na USP,
Fernandes foi convocado para depor e permaneceu preso por alguns dias. 99 Em março de
1965, em mensagem como paraninfo da turma de formandos da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da USP, publicada sob o título “A revolução brasileira e os intelectuais”, 100
Fernandes revela um persistente otimismo em relação à “consolidação progressiva da ordem
social democrática no Brasil”, ainda que, “aqui e ali, desviamo-nos um pouco do curso normal
das coisas” (FERNANDES, 1968, p. 202). Esse otimismo também se revelou no papel que o
sociólogo conferiu ao intelectual na sociedade brasileira, de “aperfeiçoamento constante da
civilização baseada na ciência e na tecnologia científica”, “fonte inesgotável de energias
intelectuais e morais” (FERNANDES, 1968, p. 202). O discurso manteve sua fé na “natureza
histórica” da “revolução social”, que “não se alterou nem se poderia alterar”, ainda que seja
necessário “lutar contra as causas que tornam essas ocorrências inevitáveis, ou seja, com os
fatores que perturbam, desequilibram e desorientam o desenvolvimento nacional”
(FERNANDES, 1968, p. 186-187). Em decorrência do processo inquisitório que sofrera,
Fernandes se afastou do país e ocupou o cargo de professor visitante na Universidade de
Columbia entre 1965 e 1966. Depois desse período e refletindo sobre seus pronunciamentos
acerca do golpe de 1964, o sociólogo considerou que,
como antigo aluno e professor da escola, vi-me na contingência de expressar-me
com certa ressalva, desagradando assim os que gostariam de calar-me sem, contudo,
satisfazer aos que esperavam uma acusação veemente e intempestiva ao regime
ditatorial. [...] Orientei meu esforço crítico no sentido de evidenciar que aquela cisão
era destituída de qualquer fundamento histórico, pois na realidade a revolução
burguesa, em processo, exigia uma mobilização da inteligência em fins socialmente
construtivos [...]. Daí decorria uma condenação, feita explicitamente, do golpe de
Estado de 1964 e da ditadura militar subsequente. Ao reiniciar minhas atividades
docentes, de volta ao Brasil (em fins de janeiro de 1966) [após período de atividades
docentes como professor visitante na Universidade de Columbia, nos Estados
Unidos], deparei com condições bem piores do que as que poderia imaginar e deime conta da terrível marginalidade a que fora relegada a juventude universitária.
(FERNANDES, 1968, p. 10-11, grifo do autor).

Para Fernandes, os ensaios escritos entre 1967 e 1968, ao aprofundarem o clima
político que se abriu em 1964 (sob o influxo de novas tensões e compromissos), continuam e
repõem as preocupações presentes em A sociologia numa era de revolução social. Os textos
reunidos na referida obra, que datam de 1959 a 1962, foram elaborados da perspectiva de uma
“revolução democrática”, “dentro da ordem”, que reuniria tanto as classes subalternas quanto
Segundo Rodrigues (2006, p. 33), os “relatórios da Divisão de Informação do Departamento de Ordem Política
e Social (DOPS) dão indícios de que as atividades de Florestan Fernandes eram muito bem-monitoradas. O
acompanhamento remonta à década de 40, intensifica-se nos anos 60, e conta com relato quase diário na década
de 70”.
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Publicado em Sociedade de classes e subdesenvolvimento (FERNANDES, 1968).
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segmentos identificados com um “radicalismo burguês” (classes médias e de alguns círculos
mais ou menos nacionalistas e insatisfeitos das classes altas) (FERNANDES, 1976).
Já Sociedade de classes e subdesenvolvimento (1968) foi escrito no contexto dos
impactos políticos do golpe de 1964 e se propôs a analisar a “revolução burguesa” sob o
capitalismo dependente como fenômeno sociológico: o subdesenvolvimento não foi
interpretado como uma contingência ou uma condição transitória, mas sim como uma
articulação processual, devendo ser explicado pela associação histórica entre o regime de
classes e o capitalismo dependente. O sentido geral dessas análises sobre as relações de classe
e o lugar do Brasil na geopolítica do capitalismo mundial trazem alguns elementos
importantes para analisarmos o conjunto de sua trajetória sociológica:
Primeiro, o sistema econômico não se integra da mesma forma que sob o
capitalismo avançado: ele coordena e equilibra estruturas econômicas (ou
subsistemas econômicos) em diferentes estágios de evolução econômica. Segundo, a
ordem econômica não exprime o ponto de equilíbrio dinâmico de um dado estado de
articulação do todo, mas o conjunto de tendências que, no momento correspondente,
regulam as situações econômicas (ou algumas de suas fases) em bases propriamente
capitalistas. (FERNANDES, 1975, p. 487).

Florestan esboçou, poucos anos mais tarde, um novo sentido da reação contra o golpe,
na medida em que fundamenta esse novo estado de coisas a partir de uma perspectiva
sociológica: o entendimento de que o golpe de 1964 foi uma contrarrevolução engendrada por
uma autocracia burguesa em um cenário de capitalismo dependente. Ainda sobre as reflexões
em 1968:
Não acho que os intelectuais tenham maior responsabilidade que os demais
cidadãos, diante dos dilemas sociais, econômicos e políticos nacionais. Ainda assim,
fiquei pasmado com a pusilanimidade que revelaram, em sua maioria, fazendo coro
com os piores elementos dos círculos conservadores ou escondendo-se atrás de um
biombo de palha, como se os muros das nossas pseudouniversidades, dos jornais
comprometidos com a reação e a violência, dos empregos cômodos e
compensadores constituíssem um fator de segurança para a destruição das próprias
bases da vida intelectual livre e criadora. (FERNANDES, 1968, p. 7).

Retornando ao Brasil e à USP, Fernandes participou ativamente do movimento
universitário contra o golpe, até que teve decretada, por força do Ato Institucional n. 5, sua
aposentaria compulsória em 1969, permanecendo fora do país até 1972. 101 Em relação aos

Em carta a Barbara Freitag, de 2 de junho de 1969, Florestan expõe essa experiência traumática: “As coisas
andam mal. De um lado, não me restabeleci completamente. A alta não foi dada e deverei ir na próxima terçafeira fazer novos exames. Mas o médico deu plena liberdade para o meu trabalho... De outro lado, eu e outros
professores da USP (e de outras escolas) fomos aposentados compulsoriamente pelo Governo Federal. Trata-se
de uma medida que esperava desde 20 de dezembro do ano passado. Os seus resultados nefastos: perda súbita de
parte substancial da renda; necessidade de acumular alguns trabalhos remunerados de natureza intelectual;
premência de sair do Brasil (pois o artigo 3o do ato institucional no 10 fecha-nos as portas do ensino, da pesquisa
e da tecnologia, ao alvitre das autoridades). Como estava prevenido, havia aceito um convite para lecionar em
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novos objetos e abordagens teórico-metodológicas, tratamos de forma suficiente nas páginas
anteriores. Quanto aos processos políticos, vale resgatar as palavras do próprio Fernandes, que
caracterizou do seguinte modo esse novo espírito político pessimista:
Ocorreu uma oscilação na órbita da revolução democrática. Não se pode alimentar
mais a ilusão de que seja possível conciliá-la com os dinamismos da ordem e com
sua transformação gradual. O impasse atual é claro e sem contornos – ou capitalismo
dependente com aceleração do desenvolvimento econômico para o desfrute de uma
minoria, aprofundamento da dominação externa e consolidação de uma ditadura de
classe fundada em um Estado autocrático burguês, ou “revolução contra a ordem”
pela via socialista. Depois de muita mistificação sobre a “neutralidade científica” e
suas implicações, o sociólogo redescobre que a explicação sociológica, ao nível
macrossociológico, não pode ser dissociada do pensamento crítico e de uma posição
militante sem se perverter. O que volta a unir sociologia e socialismo. (1977, p. 124125).

Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina (1973) foi caracterizado
por Fernandes como um livro “militante”, fora dos “moldes acadêmicos”. Além de refletir
sobre a capacidade de criação de novas formas de comunicação entre a sociologia e um
público amplo – que abordamos com mais densidade na subseção seguinte –, Fernandes
afirmou de forma mais categórica a inexistência de “clima para confiança política em
reformas, numa era em que a ‘revolução dentro da ordem’ impõe o mais cruel agravamento
do status quo” (1973, p. 114). Com a nova situação política, o sociólogo identificou uma
tensão malresolvida entre seus papéis de acadêmico, cientista e militante. Durante o exílio, foi
professor na Universidade de Toronto, condição que lhe permitiu tirar os constrangimentos
dessa relação de forma ainda mais sistemática. Segundo Heloísa Fernandes:
Seu exílio se transforma num período de vida dramático, que prepara a eclosão do
novo. Dois textos dão testemunho da ruptura. O primeiro, de 1969, Sociólogos: os
novos mandarins?, escrito quando chegou no Canadá, no qual afirma “eu sou, ao
mesmo tempo, sociólogo e socialista” [...], embora a sociologia permaneça como
verdadeiro centro de referência de seu discurso. O outro, A geração perdida, escrito
quando retornou ao Brasil., mas imerso na experiência do exílio. Texto duro,
pesado, doloroso. Implacável, Florestan quer saber onde nós, socialistas, falhamos, e
para onde vamos. No centro do seu discurso, já não está a sociologia, mas o povo.
(FERNANDES, H., 2011, p. 17).

Abre-se, portanto, a preocupação fundamental de Fernandes: o destino da sociologia
crítica e militante no Brasil. O desafio consiste, desse modo, em “superar a circularidade de
uma investigação sociológica condicionada pelo passado e repor o raciocínio sociológico no
circuito da história em processo, que se abre para o futuro” (FERNANDES, 1977, p. 123).

Toronto, de setembro em diante. Depois, chegou outro convite de Harvard, que coloquei na época subsequente.
Agora, vieram mais convites, mas não posso aceitá-los, pois gostaria no futuro de acumular alguma experiência
em instituições internacionais, que façam pesquisa e cuidem da aplicação dos conhecimentos. Não sei se isso
será possível. Mas pretendo tentá-lo... Ainda é tempo de aprender algo novo em áreas que são atraentes”
(FERNANDES, 1996a, p. 146-147).
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As análises esboçadas configuram alguns elementos sobre os quais vamos confrontar
as experiências de engajamento público que Bourdieu e Fernandes construíram nos últimos
anos de suas vidas. A seguir, analisamos o último momento dessas trajetórias, que aprofunda
e complexifica os sentidos traçados até aqui.

2.4 A SOCIOLOGIA COMO ESPORTE DE COMBATE, A SOCIOLOGIA CRÍTICA E
MILITANTE
Florestan Fernandes retornou ao Brasil em fins de 1972 “para não se exilar de si
mesmo”, adaptando-se, “embora mal, à existência aprisionada, isolada e solitária da vida
familiar em São Paulo” (FERNANDES, F., 2011, p. 17). Ainda assim, parecendo estar em
condições menos adversas em relação ao período antes de deixar o Canadá, como podemos
observar nesta carta redigida em finais de 1970:
Não tenho pena do Florestan, velho e calejado; mas às vezes olho para mim mesmo
com certa ironia, pois me especializei em dar murros em ponta de faca e agora que
me vejo lançado realmente no mercado, como mercadoria estimada em dólares, sinto
que as minhas técnicas estão superadas e que seria melhor vender sorvetes numa rua
quente de São Paulo do que ser professor de sociologia no Norte das Américas.
(FERNANDES, 1996b, p. 150).

Foi nesse momento que concluiu a redação final de A revolução burguesa no Brasil,
afirmando a conjugação crônica entre sociedade de classes e capitalismo dependente,
descartando a possibilidade de uma universalização dos direitos sociais; em outras palavras,
da possibilidade histórica de uma “revolução no interior da ordem” burguesa:
Concebido, em linhas gerais, em 1964; redigido, em parte, em 1966; reformulado e
concluído em 1974 – no livro [A revolução burguesa no Brasil] se acha um exame
em profundidade da crise burguesa, como ela se apresenta ao sociólogo que é, ao
mesmo tempo, um militante socialista. Ou seja, como a crise burguesa se colocava
para alguém que usava a sociologia para pensar sobre e, simultaneamente, ousar
contra. (FERNANDES, F., 2011, p. 99, grifos do autor).

Com um distanciamento progressivo da perspectiva estrutural-funcionalista da
mudança social para uma sociologia historicamente orientada, capaz de suportar as
contingências e as variações empíricas dos fenômenos sociais, A revolução burguesa no
Brasil (1975) foi concebida como uma “tentativa de denúncia intelectual e de luta política”
(FERNANDES, F., 2011, p. 99). Ainda que a obra seja parte de um processo de renúncia da
“sociologia profissional”, predominando a forma ensaio em detrimento da escrita
propriamente acadêmica, A revolução burguesa no Brasil não é um livro para o grande
público, mesmo que o autor afirme ser essa sua intenção. Nas palavras do prof. Florestan
Fernandes:
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Por que escrevi o livro? A questão central é esta. Por que um professor de
sociologia, depois de trinta e cinco anos de experiência na pesquisa sociológica
empírica e de vinte e cinco anos de trabalho em uma mesma instituição, a
Universidade de São Paulo, já portanto no limiar da transição para o último estágio
da idade madura, enfrenta um tema tão complexo, certamente “proibido” e através
de um ensaio de interpretação livre, longe dos moldes acadêmicos e dos padrões
tradicionais de trabalho universitário? O golpe de Estado de 1964 obrigou-me a
procurar uma explicação sociológica que suplantasse a visão tradicional e
conciliadora da formação e desenvolvimento da sociedade brasileira, forjada e
mantida pelas elites intelectuais das classes dominantes (no passado e no presente).
[...] Portanto, o livro conduzia a uma resposta intelectual, a uma situação de extrema
tensão política, denunciando simultaneamente os efeitos da dominação conservadora
e contrarrevolucionária interna e da dominação externa, das nações capitalistas
hegemônicas e de superpotência. Escrito com base em uma visão sociológica da
realidade e através de uma linguagem sociológica rigorosa, ele devia corresponder
às funções da literatura engajada, de desmascaramento social e de combate político.
Não se tratava, apenas, de defender a “liberdade” e a “democracia”. Porém, de pôr
em evidência que a sociedade de classes engendrada pelo capitalismo na periferia é
incompatível com a universalidade dos direitos humanos: ela desemboca em uma
democracia restrita e em um Estado autocrático burguês, pelos quais a
transformação capitalista se completa apenas em benefício de uma reduzida minoria
privilegiada e dos interesses estrangeiros com os quais se articula
institucionalmente. (2011, p. 116-118, grifos do autor).

Para desenvolver o sentido da sociologia crítica e militante de Fernandes, resgato
alguns traços fundamentais presentes na citação anterior, que condensa, de forma
contundente, as orientações gerais que o autor vai reproduzir em diversas outras
oportunidades desse último momento de sua trajetória – o isolamento da vida universitária em
decorrência da aposentaria compulsória e a (re)construção de novas vias de comunicação e de
engajamento com um público amplo, que vai perdurar até o final de sua vida: “Para ir-se mais
longe impõe-se que exista um processo coletivo de protesto e de mudança política, dentro do
qual os intelectuais nunca passam de um dos ingredientes (ainda que sejam ‘intelectuais
orgânicos da revolução’)” (FERNANDES, F., 2011, p. 110). Nesse último momento,
passagens como a anterior se tornam cada vez mais presentes em seus escritos.
A sociologia crítica e militante de Fernandes partiu de uma nova relação que o autor
estabeleceu entre a sociologia e o socialismo, projeto societário defendido nos marcos de uma
revolução fora da ordem capitalista. Antes de apresentar alguns desenvolvimentos
propriamente mais “políticos” a respeito desse programa, Fernandes repensou a função social
da sociologia no interior do conhecimento científico. Como o conhecimento sociológico não é
uma força sociocultural em si mesma, a sociologia precisa se relacionar com a história em
processo, convertendo-se em força ativa a partir do momento em que orienta grupos e classes
sociais, por meio das teorias e categorias de pensamento, em direção à prática política
explicitamente revolucionária:
Fora e acima das universidades e das instituições de pesquisas, aprendemos e
amadurecemos a cada convulsão que afeta o destino dos nossos povos. Poderíamos
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dizer que a Sociologia, como a História, sai de nossas entranhas e de nossas
atividades. [...] Por vezes, os homens humildes e incultos, que “sofrem a história”,
completam os contornos de uma aprendizagem abstrata e põe-nos diante das
melhores aproximações sociológicas da verdade. (FERNANDES, 1973, p. 9).

O sentido dessa sociologia estaria ligado, portanto, a uma concepção de que é um
conhecimento que se constrói e se reconstrói de modo permanente, já que é parte de um
movimento vivo – a história em processo –, no qual as ideias e ações se articulam de forma
recíproca (FERNANDES, 1980). Nesse sentido, ainda que admita que as teorias transcendam
a realidade (FERNANDES, 1973), o parâmetro dessa sociologia crítica e militante é a própria
realidade em processo, mantendo as explicações no nível das atividades práticas e das
aspirações dos grupos e classes sociais empenhados na revolução. Ao mesmo tempo, não faria
sentido que, nessa acepção, a sociologia se restringisse ao enquadramento institucional,
limitada aos muros da universidade, mas sim que se orientasse para romper as barreiras e
propiciasse novas formas de comunicação com a sociedade:
Precisamos destruir o isolamento dos sociólogos; mas, ainda mais que isso,
precisamos criar novas formas de comunicação entre o sociólogo, como cientista
social, e os diferentes setores e inclusive forças da sociedade. [...] de novas formas
de comunicação e de envolvimento com as forças que estejam sacudindo a
organização da sociedade, determinando o caráter progressivo ou revolucionário da
mudança social, em todos os níveis essenciais: com os estudantes e os jovens; com
os operários; com os partidos, os movimentos sociais e as principais organizações
societárias; e com o Estado. O essencial é uma clara compreensão de que a quebra
do isolamento e a decisão de escolher entre soluções alternativas não têm sentido se
o sociólogo faz isso com pura “atitude intelectual”. O envolvimento deverá ser antes
crítico e militante. O sociólogo possui vários papéis, como deve ter todo cientista
social, e esses papéis devem ser dinamizados em todos os níveis da vida social, em
benefício da liberdade, da igualdade social e da consciência social, da sociedade e de
sua civilização, e da humanidade. (FERNANDES, 1977, p. 269-270).

Ou seja, a fim de evitar um radicalismo intelectualista que beira a “fabulação”, o
sociólogo precisa acompanhar “em suas teorias as orientações de comportamento dos grupos
e classes sociais que atuam revolucionariamente”. Isso significa que, dados os tempos e
ritmos históricos internos ao país, não existiria mais espaço para “confiar na democracia” ou
“lutar pela revolução nacional” nos termos de uma reforma dentro da ordem burguesa. Dito de
outro modo, Fernandes busca apontar um deslocamento em relação aos fundamentos
sociológicos devedores de Mannheim: “Penso que não há como conciliar a sociedade
capitalista com semelhantes funções da ciência e do planejamento democrático”
(FERNANDES, 1978, p. 131-132).
As relações contraditórias que Fernandes estabeleceu ao longo de sua trajetória
biográfica e sociológica foram repensadas nesse último momento, quando foram
acompanhadas de um balanço dos mais de trinta anos de atuação como intelectual e
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sociólogo. Uma das conclusões foi a de que seu papel como acadêmico se sobrepôs aos
demais a tal ponto que, quando foi obrigado a deixar de ser universitário no Brasil, entrou em
profunda crise “psicológica, moral e política”:
Depois de 1969, a minha identificação com a sociologia e com os papéis intelectuais
do sociólogo sofreu uma crise. A crise surgiu entre 1969 e 1972, em Toronto (onde,
aliás, ela não deveria ter lugar: para mim a oportunidade era daquelas que são vistas
como o coroamento de uma carreira de “nível internacional” – mas foi exatamente
essa oportunidade que funcionou como o equivalente do poço em que ficou o jovem
José; saí de lá transformado e dentro de uma crise de longa duração, da qual ainda
não emergi). Para ficarmos no essencial: a sociologia perdeu o seu encanto, para
mim; e o sociólogo profissional converteu-se numa pessoa que luta mais para
sobreviver e ganhar a vida – enfim, para preservar e reforçar sua condiçãozinha de
classe média – do que pela verdade inerente à natureza científica e, portanto,
revolucionária da explicação sociológica. Queiramos ou não, sob o capitalismo e
dentro de uma sociedade capitalista (“forte” ou “fraca”; “democrática” ou
“autocrática”), os controles externos e a repressão da imaginação criadora corroem
tanto a sociologia como ciência, quanto os papéis intelectuais construtivos do
sociólogo. (FERNANDES, 1980, p. 13, grifos do autor).

No entanto, foi nessa ocasião, na Universidade de Toronto, que Fernandes se
reconheceu assumidamente um sociólogo marxista, em uma tentativa de reverter a
sobreposição de papéis e condensar o sociólogo e o socialista em sua pessoa. É interessante
observar que essa sobreposição pouco orgânica – que Fernandes reconhece – não é entendida
pelo sociólogo como uma ação deliberada de sua parte, mas sim como uma força externa que
transcendia às suas vontades particulares:
De uma maneira geral, devo dizer que me sinto muito insatisfeito pelo fato de que
não consegui superpor os dois papéis que gostaria de preencher. Eu gostaria de ser
um cientista social ao mesmo tempo vinculado com a universidade e com o
socialismo. Todas as tentativas que fiz para combinar as duas coisas falharam. E
falharam porque não existe movimento socialista bastante forte na sociedade
brasileira que sirva de substrato e de apoio para os intelectuais que tenham uma
posição socialista. Muitas vezes, quem vê de fora a minha carreira, fica com a
impressão de que eu privilegiei a ciência contra o socialismo. É claro que isso não
aconteceu. Se se levar em conta que traduzi Marx no início de minha carreira ou
que, como estudante, já estava engolfado no movimento socialista clandestino,
percebe-se melhor quais eram as minhas intenções. A cisão ocorreu, em grande
parte, porque não havia um movimento socialista capaz de aproveitar os intelectuais
no meio brasileiro de uma maneira mais consistente. (FERNANDES, 1978, p. 77).

Relacionada a essa insatisfação de realização pessoal está a crítica ao investimento
acadêmico que acabou por transformá-lo potencialmente em um “intelectual orgânico da
ordem” por motivos congênitos e estruturais aparentemente alheios à sua vontade:
Vendo aquele padrão de carreira através do meu exemplo, cheguei a temer que o
meu caso se tornasse típico. Se os sociólogos reproduzissem a minha carreira,
passariam o resto da vida ocupados em fazer teses e em realizar investigações
voltadas para a elaboração de teses. A carreira científica é importante e ela devia ser
consagrada, fortalecida e racionalizada. Fora, porém, dos riscos criados pelas
tentações dos “passatempos conspícuos”, pelos quais, no ato de ser universitário, o
sociólogo acabaria isolando-se mentalmente da sua sociedade. Sem simplificar as
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etapas da carreira, impunha-se projetar dentro delas novos conteúdos, que
eliminassem qualquer modalidade de “torre de marfim” ou de “neutralização
profissional” do sociólogo. (FERNANDES, 1977, p. 197).

Além de “ciência” e “pensamento crítico negador”, o autor construiu sua concepção de
sociologia crítica e militante como “arma de combate com uma direção precisa, voltada contra
um regime de exceção e as forças sociais que o sustentam politicamente, a partir de dentro e a
partir de fora” (FERNANDES, 1980, p. 16-17). Em outra passagem, afirma que deve estar “a
serviço das lutas proletárias e de suas consequências” (FERNANDES, F., 2011, p. 153). Essa
euforia militante pode, por outro lado, carecer de sentido e adquirir um tom profundamente
melancólico se estiverem ausentes as condições históricas que suportem o sociólogo – aliás,
esse foi o drama vivenciado pelo próprio autor:
Se desaparecem todos os vínculos, institucionais, morais ou políticos, o sociólogo
fica entregue a si próprio. Mesmo que, compensatoriamente, ele se defina como um
“lobo solitário”, ele fica condenado à extinção prolongada e à autodestruição, pois
terá de comer as próprias entranhas. O dilema psicológico, político e moral, para
mim: aparece por causa da minha tentativa persistente de enlaçar a sociologia, como
ciência, ao socialismo, como movimento político revolucionário (nas várias
gradações: da revolução dentro da ordem e da revolução contra a ordem; alternativas
históricas que não dependem da minha vontade pessoal – eu prefiro a última, a ela
dei minha adesão definitiva). (FERNANDES, 1980, p. 14-15, grifos do autor).

Durante os anos em que Fernandes esteve afastado da vida universitária, a partir de
1972,102 o escritório de sua casa foi o ambiente de criação de uma série de escritos políticos
cujo objetivo era travar um debate amplo sobre as questões públicas de seu tempo. Com
exceção de A natureza sociológica da sociologia (1980), que pareceu mais um acerto de
contas com sua disciplina e claramente dirigido a um público acadêmico, Fernandes deixou de
lado os jargões sociológicos para se dedicar a análises mais sintonizadas com seus
posicionamentos socialistas, embora ainda direcionadas a um público intelectualizado restrito.
Fazem parte desse repertório político o combate frontal à ditadura militar (A ditadura em
questão, 1982), as reflexões sobre educação e universidade (A questão da USP, 1984b) e o
socialismo (Poder e contrapoder na América Latina, 1981; O que é revolução, 1984a).
Entretanto, ainda que não tenham intencionalidade prática de produção para o grande público,
esses registros foram construídos em um contexto em que o autor está interessado na
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Somente depois de cinco anos de seu retornou ao país, Fernandes teve permissão para lecionar em uma
universidade brasileira. Ainda que se tenha vinculado, de forma pontual, às atividades docentes como professor
de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1977, sob a influência de d.
Paulo Evaristo Arns, em carta do mesmo ano, Fernandes chegou a afirmar: “Acho que o meu ciclo institucional
está encerrado. Poderei fazer algo aqui ou ali, mas retomar o trabalho acadêmico intensivo e cerrado não me atrai
mais” (FERNANDES, 1996b). Nesse período, a PUC-SP também acolheu outros professores e intelectuais
afastados da universidade pela ditadura.
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ampliação do alcance de sua obra. Uma questão que se relaciona a esse fato se refere à
linguagem, que passa a ser uma constante preocupação de Fernandes:
Quando escrevi toda a primeira parte e o fragmento da segunda parte, em 1966,
pensava que estava escrevendo um livro [A revolução burguesa no Brasil] de grande
acessibilidade para o leitor comum. A distorção do intelectual é tão grande que nós
não nos colocamos o problema da linguagem aberta. [...] Eu acreditava que a
linguagem era fluente e acessível. Na verdade, parece que não era, o que prejudica a
minha intenção, que era uma intenção política. (1978, p. 145).

Além dessa preocupação com a forma da comunicação, estão presentes nesses textos
uma série de considerações pertinentes à capacidade dialógica do sociólogo com o grande
público e quanto à necessidade de romper os limites da profissionalização da sociologia.
Mesmo com o contexto de “precariedades intelectuais e políticas” (FERNANDES, F., 2011,
p. 33), que favorecem a “evasão”, a “autopunição” ou a “autopiedade” (FERNANDES,
1984b, p. 21), os escritos fazem parte de um conjunto de combates socialistas, de
responsabilidade intelectual e política “contra a corrente”, uma vez que não é mais possível
ignorar a massa de miséria e de miseráveis e o que representa a necessidade de
difundir o socialismo como requisito do tornar-se humano, do nascer para o mundo
e da participação política no movimento de transformação revolucionária da
economia, da cultura e da sociedade. (FERNANDES, 1984b, p. 21, grifos do autor).

Por essas razões, não faz sentido para Fernandes endossar e aceitar a segregação do
intelectual na chamada “torre de marfim”, mas trata-se antes de “arregaçar as mangas e meterse denodadamente na construção simultânea do socialismo revolucionário e da universidade
liberada da servidão à ordem vigente e às suas iniquidades” (FERNANDES, 1984b, p. 22). O
importante desse processo é que a relação que o intelectual precisa estabelecer com o mundo,
por meio dos “movimentos radicais”, são os ganhos científicos dessa mesma relação no que se
refere à sociologia. Ainda que o engajamento se transforme, algumas vezes, em sinônimo de
sobrecarga de trabalho, por causa de “solicitações desencontradas e que não se conciliam com
a produção acadêmica programada ou com as possibilidades normais de rendimento
individual”, “a situação é produtiva para o cientista social” (FERNANDES, 1978, p. 66-69):
O pensamento se torna realmente construtivo e produtivo porque o diálogo acaba
sendo orientado através de objetivos comuns – não apenas de criticar a ordem
existente, mas de transformá-la numa certa direção, de indicar certas limitações e
criar uma experiência nova. Os movimentos são mais criadores porque aí eles se
ligam a resultados de investigações, permitem que o sociólogo comunique a seus
auditórios descobertas relativamente complexas e estabeleça em um nível mais
abstrato a discussão. O auditório compartilha a dignidade de par intelectual.
Estabelece-se uma verdadeira relação democrática entre o intelectual e o público, o
que converte a comunicação nos dois polos dialéticos de um modo de ser. Esta
reflexão mostra a importância do envolvimento do sociólogo mas também indica
que uma atividade militante intensa é incompatível com a vida acadêmica: ela pode
ser posta em prática de modo transitório, em dados momentos. Apesar de tudo, a
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situação é produtiva para o cientista social. [...] Ao apresentar as ideias em público,
há críticas de vários tipos – umas são estúpidas, outras são inteligentes – e é sempre
possível aproveitá-las. Aproveita-se a colaboração coletiva dos auditórios, o que
torna o movimento de ideias muito mais rico, aberto e fecundo. E, em particular, o
sociólogo e a sociologia respondem às pressões do ambiente e interagem com ele.
Supera-se o patamar de uma sociologia profissional ressentida, em busca de uma
sociologia na qual sociólogos com formação profissional participam e põem o
trabalho intelectual deles, como e enquanto sociólogos, em interação com
expectativas e preocupações da coletividade. (FERNANDES, 1978, p. 66-69).

A massa trabalhadora despossuída e espoliada pelo capitalismo dependente, que está
no centro do trabalho produtivo, poderia contribuir, porém, para reduzir as limitações
inerentes ao trabalho intelectual, já que
[...] temos de sair dessas fronteiras e travar o debate lá embaixo, com a massa real de
interessados. Esse é o meu alvo e o motor do pesado encargo que assumi sem medir
as consequências pessoais para mim. [...] Temos que intensificar a discussão coletiva
dos trabalhadores livres e semilivres sobre o que deve substituir a ditadura e como,
sobre o que está na raiz de seu potencial revolucionário de transformação da
sociedade da sociedade civil e de criação de uma nova evolução do regime de
classes no Brasil, etc... Em suma, uma tarefa que todo intelectual – estudante,
professor, político, escritor, artista etc. –, ou operário e líder sindical devem
enfrentar como uma tarefa de esclarecimento mental, de purificação e consolidação
do pensamento socialista no seio das classes despossuídas e oprimidas. Se me
obrigo a essa tarefa, faço-o sob uma forte compulsão moral e política: estou convicto
de que um divisor de águas está separando, de forma crescente e indestrutível, a
imaginação política democrática dos trabalhadores da empulhação sistemática dos
que, até hoje, só defenderam a ditadura dissimulada ou aberta dos poderosos.
(FERNANDES, 1982, p. 5-6, grifos do autor).

A sobreposição entre os papéis do socialista e do sociólogo foi colocada, nesse
momento, em termos de complementaridade, e não de antagonismo. Trata-se, portanto, da
síntese que somente uma sociologia crítica e militante seria capaz de promover:
Todavia, o sociólogo fica preso ao fluxo do presente e não encontra na sociologia
uma fonte de engajamento nas práticas diretas das classes prejudicadas por esse
movimento burguês de um passo adiante e três para trás. Aí, cabe ao militante
socialista e comunista ir mais longe. Recorrer à ótica proletária, mesmo que ela
ainda esteja adaptando-se a uma abertura de foco máxima, e olhar a partir dela as
exigências do presente. Compreender (e ajudar os operários a compreender) que luta
de classes é violência recíproca e que as classes trabalhadores só podem liberar-se,
em qualquer sentido e em qualquer direção, através do emprego maduro de sua
capacidade política de usar construtivamente a violência revolucionária.
(FERNANDES, 1982, p. 161-162).

Motivadas por anseios especificamente políticos e não meramente sociológicos, as
reflexões tomam por base as tarefas históricas do movimento socialista para além do
“combate à ditadura” e da “luta pela constituinte”. Fernandes (1984a) examinou as ações
políticas no interior de uma “revolução dentro da ordem” e avaliou posteriormente que essas
ações constituem um equívoco tático:
Nem na Campanha de Defesa da Escola Pública nem nas campanhas subsequentes
das reformas de base (a reforma universitária inclusive) ousamos formular equações
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socialistas das plataformas reformistas. A pressão das classes conservadoras era tão
forte e o ponto de apoio para ir mais longe tão fraco que ficávamos, na prática, na
órbita do radicalismo burguês, com a esperança de que o próprio processo criasse
uma espiral de acelerações políticas progressivas. Ora, é disso que temos de nos
afastar decididamente nos dias atuais; o polo proletário da luta de classes é hoje mais
saliente e ativo. Pode-se contar com ele e pode-se partir dele sem qualquer
concessão intelectualista. (FERNANDES, 1984b, p. 71).

As concepções apresentadas anteriormente estão presentes em textos redigidos depois
da conclusão de A revolução burguesa no Brasil, em 1973 (embora publicado somente em
1975), até aproximadamente 1984. Nesse último momento das trajetórias de Bourdieu e
Fernandes, a atenção recaiu sobre a necessidade de engajamento público, fazendo com essas
trajetórias se reaproximassem. Ao passo que Fernandes sintetiza sua sociologia crítica e
militante, Bourdieu formula sua sociologia como esporte de combate alinhado a uma
concepção de intelectual coletivo e de crítica ao modelo do intelectual orgânico, ainda que
baseado em uma versão bastante matizada em relação a seus escritos anteriores aos anos
1990.
Seguindo a classificação proposta nesta tese, foi no último momento de sua trajetória
que Bourdieu desenvolveu sua “Realpolitik da razão” e do “corporativismo do universal”,
ambos protagonizados coletivamente por intelectuais – artistas, escritores e cientistas. No pósescrito de As regras da arte, intitulado “Por um corporativismo do universal”, 103 o sociólogo
francês defendeu a possibilidade de extrair, a partir do conhecimento dos mecanismos de
funcionamento dos campos de produção científica, cultural e artística, um programa para uma
ação coletiva dos intelectuais, em um cenário de reclusão dos intelectuais do debate público.
Bourdieu constatou que, naquele momento (1992), as disposições críticas, necessárias por
constituírem tanto a condição quanto o resultado da autonomia do campo intelectual, estavam
ameaçadas. A proclamada “morte dos intelectuais” 104 constituiria uma resignação diante da
ordem política e econômica, já que os intelectuais representam os últimos dos contrapoderes
críticos existentes na sociedade:
Dirijo-me aqui a todos aqueles que concebem a cultura não como um patrimônio
[...], nem como um instrumento de dominação e de distinção, [...] mas como
instrumento de liberdade que supõe a liberdade [...]. Estes me concederão, espero, o
direito que me concedo aqui de apelar a essa encarnação moderna do poder crítico
dos intelectuais que poderia ser um intelectual coletivo capaz de fazer ouvir um
discurso de liberdade, não conhecendo outro limite que não as sujeições e os
controles que cada artista, cada escritor e cada cientista, armado de todas as
aquisições de seus predecessores, faz pesar sobre si mesmo e sobre todos os outros.
(BOURDIEU, 1996, p. 370).

103

No sentido de um comprometimento coletivo com a defesa de valores universais, interesses comuns,
consensuais e inequívocos.
104
Relacionada, em parte, com a morte de Sartre em 15 de abril de 1980.

109

O corporativismo do universal deveria garantir as “disposições críticas” da autonomia
do campo intelectual, ou seja, os “contrapoderes críticos capazes de se opor à força
econômica e política” (BOURDIEU, 1996, p. 369). Bourdieu entendeu o intelectual como um
ser paradoxal por combinar autonomia e engajamento: reforçar a autonomia em relação a
todos os poderes e, por outro lado, afastar a tentação de isolamento na torre de marfim.
Bourdieu destacou, assim, o caráter coletivo e universal da luta permanente entre autonomia
intelectual e engajamento político, rejeitando os modelos tanto do “intelectual orgânico”
(“companheiro de viagem do proletariado”) quanto do “mandarim” isolado (intelectual imerso
em um “internamento escolástico”) para que, enfim, lutem coletivamente em prol de um
projeto próprio – eis o sentido geral do corporativismo do universal proposto pelo autor:
[...] o que deveria levá-los a afirmar-se como um poder internacional de crítica e de
vigilância, ou mesmo de proposição, em face dos tecnocratas, ou, por uma ambição
a uma só vez mais alta e mais realista, portanto limitada a sua esfera própria, a
engajar-se em uma ação racional de defesa das condições econômicas e sociais da
autonomia desses universos sociais privilegiados onde se produzem e se reproduzem
os instrumentos materiais e intelectuais do que chamamos de Razão. Essa
Realpolitik da razão estará sem dúvida exposta à suspeita de corporativismo. Mas
lhe caberá mostrar, pelos fins a serviço dos quais colocará os meios, duramente
conquistados, de sua autonomia, que se trata de um corporativismo do universal.
(BOURDIEU, 1996, p. 378).

Não se trata, portanto, de uma crítica negativa à figura do intelectual, pois aí Bourdieu
considerou que eles podem cumprir um papel público importante na sociedade. Essa foi a
aposta presente no discurso mais “militante” do sociólogo francês – defender a sociologia
como esporte de combate. Em especial, os dois volumes de Contrafogos (BOURDIEU,
1998a, 2001a) ilustram de forma contundente essa concepção e discurso sociológico, tecendo
uma luta contra o desmonte do Estado de bem-estar social. Conforme vimos, em As regras da
arte, Bourdieu apresentou uma abordagem mais matizada em torno da defesa de um
“cientificismo sociológico” em relação a suas obras anteriores, além da sinalização para um
refinamento da teoria dos campos com mais destaque para a agência e para as lutas internas
ao campo. No entanto, foi no momento posterior a As regras da arte que Bourdieu avançou
no sentido exposto anteriormente.
Duas figuras representativas da ideia de intelectual com que Bourdieu dialoga ao
longo de vários de seus estudos são Émile Zola e Jean-Paul Sartre. Em Zola, Bourdieu
identifica o criador do intelectual moderno, aquele que coloca sua autoridade específica –
nesse caso, literária – a serviço de causas políticas. A fusão entre o intelectual e o defensor de
causas políticas se dá, em Zola, por meio de seu envolvimento com o Caso Dreyfus:
Assim, paradoxalmente, é a autonomia do campo intelectual que torna possível o ato
inaugural de um escritor que, em nome das normas próprias do campo literário,
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intervém no campo político, constituindo-se, assim, como intelectual. O “Eu acuso”
é o resultado e a consumação do processo coletivo de emancipação que
progressivamente se realizou no campo de produção cultural [...]. (BOURDIEU,
1996, p. 150).

Em outros termos e em contraste com o pensamento escolástico dominante na
filosofia, o sociólogo francês considera que o conhecimento científico tem um caráter ativo e
consiste na atividade de construção cognitiva da realidade social, pois requer um confronto
prático com a experiência (BOURDIEU, 1996). O autor já vinha esboçando algumas críticas à
ausência de uma reflexão, por parte dos intelectuais, do próprio mundo intelectual e
acadêmico. Mais especificamente, como vimos, a crítica se dirigiu à Sartre como “intelectual
total” e às esperanças de toda uma sociedade depositadas em um “mito do intelectual e de sua
missão universal” (BOURDIEU, 2005, p. 58), cuja tarefa nada modesta seria enunciar a
“verdade última dos regimes políticos ou do futuro da humanidade” (2005, p. 57). Sartre
seria, portanto, criador e criatura desse mito (BOURDIEU, 2005, p. 58).
Uma preocupação de fundo presente em Bourdieu sobre a hegemonia desse mito e sua
consequente recusa de um “intelectualismo” consistiu no descrédito das possibilidades de
análises científicas que vêm sendo combinadas com o prestígio que desfrutam “as
intervenções propriamente políticas, petições, manifestos ou declarações” (2005, p. 67):
O mundo intelectual, que se pensa tão profundamente liberto das conveniências e
das convenções, sempre me pareceu habitado por conformismos profundos, os quais
agiram sobre mim como forças repulsivas. [...] O sentimento de ambivalência
perante o mundo intelectual enraizado nessas disposições constitui o princípio de
uma dupla distância da qual eu poderia dar inúmeros exemplos: distância do grande
jogo intelectual à francesa com suas petições mundanas, suas manifestações chiques
ou seus prefácios para catálogo de artistas, mas também do papel magistral do
professor, engajado na circulação circular das bancas de tese e de concurso, nos
jogos e móveis de poder em torno da reprodução; distância, em matéria de política e
de cultura, do elitismo e do populismo. (BOURDIEU, 2005, p. 129, grifo do autor).

Bourdieu compreende o campo literário como o espaço social que reúne grupos de
literatos, poetas e romancistas que mantêm relações determinadas entre si e com o campo de
poder. É em nome da autonomia do campo literário e da produção cultural em sentido amplo
que o intelectual se constitui como tal. Ou seja, a autonomia foi entendida pelo sociólogo
como precondição para que o intelectual utilize sua competência para intervir no campo
político:
Assim, por uma estranha reviravolta, é apoiando-se na autoridade específica que fora
conquistada contra a política pelos escritores e pelos artistas puros que Zola e os
pesquisadores nascidos do desenvolvimento do ensino superior e da pesquisa
poderão romper com o indiferentismo político de seus antecessores para intervir, por
ocasião do caso Dreyfus, no próprio campo político, mas com armas que não são as
da política. (BOURDIEU, 1996, p. 152).
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Em 1997, com Meditações pascalianas, Bourdieu aprofunda sua crítica ao mito do
internamento escolástico e à crença na onipotência do intelectual: O homo academicus,
fechado em sua “torre de marfim”, desconsidera, portanto, que (supostamente) escapar dos
limites das condições sociais que possibilitam o conhecimento científico e filosófico não
significa um aperfeiçoamento desse conhecimento (BOURDIEU, 2001b). Ou seja, longe de
representar uma autonomia maior do campo acadêmico, a ilusão escolástica diz respeito a
uma restrição do pensamento para dentro dos muros da academia e a uma consequente
ignorância das condições especiais de sua existência, tendendo a universalizar seu próprio
ponto de vista escolástico como se fosse realmente universal.
A razão é um importante parâmetro para avaliar os “graus de razoabilidade” da análise
científica da realidade desde que leve em consideração a historicidade da epistemologia e a
relatividade do objeto. Bourdieu (2001b) reivindica, portanto, uma genealogia histórica da
razão, longe de representar um dom misterioso e inexplicável. Ainda assim, embora a razão
seja histórica, não se resume às condições sociais e históricas. Considerando a teoria dos
campos de Bourdieu, as hipóteses teóricas formuladas com base em pesquisas científicas
apresentam independência relativa no que tange às condições sociais e aos interesses
subjacentes à sua própria produção. Na trilha de Bachelard, Bourdieu considera que a razão
tem uma trans-historicidade que não é dada a priori, mas que é fruto de constantes
reavaliação e sujeição à realidade concreta.
Em outras palavras, Bourdieu busca uma conciliação entre os aspectos relativistas
(históricos, contingentes) e os aspectos universais (independência relativa em relação às
mesmas contingências) da experiência humana. Sendo a razão científica um produto da
história, sua eficácia histórica é tão maior quanto, paradoxalmente, mais se amplia sua
autonomia relativa das mesmas condições sociais que permitiram seu desenvolvimento. É
esse o sentido que Bourdieu confere à ideia de “campo científico” regido por critérios
próprios, internos, segundo suas leis específicas de funcionamento: “Para conquistar a
autonomia, é preciso construir essa espécie de torre de marfim no interior da qual se julga, se
critica, se combate mesmo, mas com conhecimento de causa; há confronto, mas com armas,
instrumentos científicos, técnicas, métodos” (BOURDIEU, 1997b, p. 89).
Em conferência organizada pelo Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA) em 1997, publicada como Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do
campo científico, Bourdieu (2004b) reflete sobre a lógica específica do campo científico e
propõe uma autoanálise coletiva dos próprios cientistas que questione a ideia de “comunidade
científica”. No caso particular do campo científico, a capacidade de ação no interior do campo
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é determinada pela posição que o cientista ocupa na estrutura de distribuição de capital
científico, mas também pela “tradição” e pela “inovação” em seu interior. O capital científico,
fundado em atos de conhecimento e reconhecimento entre os pares, é dotado de lógica
própria, mas sempre objeto de luta. Além dessas especificidades, o campo científico apresenta
o paradoxo de produzir, ao mesmo tempo, pulsões destrutivas e conservadoras do próprio
campo, dependendo do grau de autonomia. Quanto mais autônomo, mais a censura e os
parâmetros de razoabilidade são científicos e menor é a intervenção de forças não científicas
nas lutas científicas. Assim também o inverso: quanto mais heterônomo, mais a concorrência
entre os pares é imperfeita e mais lícita é a intervenção de forças não científicas pelos agentes.
Nas palavras de Bourdieu, “tudo iria bem no melhor dos mundos científicos possíveis se a
lógica da concorrência puramente científica fundada apenas sobre a força das razões e de
argumentos não fosse contrariada e [...] anulada por forças [...] externas” (2004b, p. 34).
Tal é o sentido do questionamento que o autor realiza sobre a existência de uma
“comunidade científica”, que corresponde a um campo de concorrências e de conflitos muitas
vezes regidos por lógicas outras que não científicas. O sentido positivo que Bourdieu
reivindica para a chamada “comunidade científica” é, portanto, seu potencial de se constituir,
na integração pela diferença, como uma instância coletiva capaz de intervir como força
política em questões públicas que são de sua competência.
A comunidade científica, desde que operada sob a lógica da “Realpolitik da razão” e
realizada de forma coletiva e autorizada por sua competência científica, poderia superar a
diferenciação que Bourdieu realiza entre questão social e questão sociológica. O autor
considera que, mais importante que oferecer soluções para as chamadas “demanda social” ou
questão social, caracterizadas, na maioria dos casos, por “falsos problemas”, 105 os sociólogos
têm a tarefa de dissolver esses falsos problemas e reformulá-los em direção à produção de
problemas reais e demandas efetivas:
Um problema apresentado para todos os eruditos, em graus diversos, mas que se põe
de modo particular para os sociólogos, uma vez que, supostamente, estes produzem
a verdade sobre o mundo social, é o de restituir os resultados da ciência nos
domínios em que esses resultados possam contribuir de forma positiva para resolver
problemas que chegaram à consciência pública. Mas a função mais útil, em mais de
um caso, seria dissolver os falsos problemas ou os problemas malcolocados.
(BOURDIEU, 2004a, p. 79).

Bourdieu alerta sobre um suposto “consenso” sobre os problemas e demandas sociais presentes na “opinião
pública”. Para o autor, todas as problemáticas são interessadas e buscam obter um controle sobre as respostas e
sobre seu sentido. Tal preocupação se expressa em sua crítica às pesquisas de opinião pública como instrumento
de ação política e na ilusão de que existe uma “opinião pública” como a soma das opiniões individuais. Ou seja,
considera a opinião pública um artefato cuja função consiste em dissimular as lutas e os conflitos, além de
legitimar as relações de força envolvidas.
105
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Bourdieu afirmou que uma das propriedades fundamentais da sociologia consiste em
permitir que todas as proposições que essa ciência enuncia podem – e devem – ser aplicadas
ao sujeito que faz a ciência. A objetivação necessária para a pesquisa sociológica defendida
pelo sociólogo francês se refere às condições sociais de possibilidade de produção do
conhecimento, bem como de seus efeitos e limites. Em outras palavras, a sociologia da
sociologia permite o autoconhecimento do sociólogo, sujeito do conhecimento inserido no
espaço social de luta das classificações. Ainda que compreenda posteriormente que a
“verdade” é um estado de tensões e de conflitos insuperáveis, que se manifestam por lutas não
somente científicas mas também por meio de lutas sociais, 106 Bourdieu enfatiza a defesa da
autonomia científica. Ou seja, no mundo (campo) da ciência, as lutas precisam ser
estritamente científicas, relativas a questões internas da própria lógica da ciência.
Além dos mecanismos gerais que operam todos os campos, a especificidade do campo
científico pode ser demonstrada pela existência de dois tipos de capital científico: o capital
“institucional e político”, por isso mesmo temporal, ligado à ocupação de posições
importantes nas instituições científicas e em seus meios de produção e de reprodução; e o
capital científico “puro”, que corresponde ao prestígio relacionado ao reconhecimento
pessoal, de objetivação e de institucionalização difíceis, que mobiliza o reconhecimento pelo
conjunto de pares. Enquanto o capital científico puro se adquire por meio de forças
propriamente científicas, relativas ao progresso da ciência (publicações de artigos científicos,
por exemplo), o capital científico institucional se adquire por meio de estratégias
heterônomas, de caráter político e temporais (participação em bancas de concurso, comissões
e reuniões acadêmicas, entre outras). Uma questão problemática apontada por Bourdieu é a
tendência para a conversão de capital político em capital científico. Isso representa a perda de
autonomia do campo científico, aumentando a defasagem entre

as

hierarquias

institucionais/políticas e as hierarquias científicas. Como se pode ilustrar com o excerto a
seguir, a cientificidade ocupa lugar central em sua defesa da autonomia do campo científico:
Quer dizer que, [...] para fazer progredir a cientificidade, é preciso fazer progredir a
autonomia e, mais concretamente, as condições práticas da autonomia, criando
barreiras na entrada, excluindo a introdução e a utilização de armas não específicas,
favorecendo formas reguladas de competição, somente submetidas às imposições da
coerência lógica e da verificação experimental. (BOURDIEU, 2004a, p. 42-43).

A proposta em torno de uma “Realpolitik da razão” seria, portanto, a construção de
mecanismos de deliberação coletiva por meio de grupos de trabalho e de representações de
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Reflexões presentes em Meditações pascalianas (BOURDIEU, 2001b [1997]).
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pesquisadores em instâncias decisórias públicas tendo como norte a inserção do ponto de vista
da ciência nos debates públicos. Assim, a participação nos debates e espaços públicos
consistiria em um reforço, e não em uma negação da defesa da autonomia do campo
científico. Nesse projeto científico coletivo, os pesquisadores passariam não apenas a se
pronunciar sobre determinada problemática social mas também seriam ativos na produção da
própria demanda social em matéria de pesquisa científica. 107
O princípio da “Realpolitik da razão” consiste, assim, em privilegiar a comunicação
por meio de uma ação política específica, que esteja fundamentada na razão e na construção
científica. Ou seja, pressupõe o acúmulo da autoridade específica no campo científico para,
somente assim, fazer refratar essa autoridade na forma de força política – sem que, com isso,
anule ou reduza a autonomia da ciência. Essa foi a tentativa proposta por Bourdieu para
reverter, ao mesmo tempo, a proclamada “morte dos intelectuais” e os “perigos da
politização” do campo científico:
Nada é mais funesto, com efeito, do que a “politização” no sentido corrente do
termo, do campo científico e das lutas que aí se desenrolam, isto é, a importação dos
modelos políticos para o campo científico [...]. E sobretudo a defesa da autonomia
dos campos científicos, em especial, e do campo das ciências sociais, em particular,
é por si um ato político, especialmente num momento e em sociedades nas quais os
homens políticos e os dirigentes econômicos se armam, sem cessar, da ciência,
econômica principalmente, não para governar, como o querem fazer crer, mas para
legitimar uma ação política inspirada por razões que nada têm de científicas.
(BOURDIEU, 2004a, p. 68).

O debate sobre os valores a partir do mito da neutralidade axiológica foi inserido na
análise do espaço dos pontos de vista no interior do campo científico. Segundo Bourdieu, o
conjunto dos pontos de vista forma a objetivação do campo. Essa construção precisa estar
distanciada dos pontos de vista particulares e parciais para construir critérios de verdade a
respeito das diferentes tomadas de posição dos agentes, situando os pontos de vista no espaço
social das tomadas de posição e relacionando-os às posições correspondentes. O objetivo
consiste em destituir tal posicionamento de uma pretensão “absolutista” e tornar possível seu
entendimento científico. É nesse sentido que Bourdieu localiza o problema do intelectual no
conjunto de sua teoria do campo científico, ao considerar que as representações sociais, ainda
que sejam interessadas, são vividas e dadas como estritamente objetivas e universais.

“Por que, então, os artistas, os escritores e os eruditos não participariam eles próprios da definição da
demanda social? Armados das conquistas do trabalho dos sociólogos e dos conhecimentos especializados que
possuem os eruditos, eles poderiam intervir eficazmente sobre problemas de interesse geral” (BOURDIEU,
2004b, p. 75).
107
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As objetivações realizadas pelos intelectuais são necessariamente parciais, já que não
escapam do ponto de vista a partir do qual são determinadas, ou seja, a partir do espectro de
posições e de trajetórias no interior das estruturas sociais. 108 Dada a inequívoca parcialidade
dos pontos de vista, não é justificável que se espere da sociologia “revelações radicais” nem o
atendimento de forma pragmática às “demandas sociais”. Para Bourdieu, o que a sociologia
pode fazer é colocar “em perspectiva sistemática” as “visões perspectivas que os agentes
produzem”, que expressam nada mais que “particularidades de uma posição no próprio
interior do campo” (BOURDIEU, 2004a, p. 47-48).
Em outras palavras, quanto maior a autonomia do campo, maiores são as chances de o
cientista – no caso, o sociólogo, dispondo dessa autoridade científica específica – ser
autorizado a se pronunciar no campo político com certa eficácia e competência. Dada a
especificidade da sociologia em relação ao conjunto das demais ciências, Bourdieu considera
que as chances de heteronomia do campo são ainda maiores, já que o próprio objeto
(sociológico) é um objeto de luta (político, social). Isso põe os sociólogos, nesse caso, em
concorrência com todos aqueles que acreditam ter autoridade para realizar enunciados sobre a
vida social (políticos profissionais, jornalistas, escritores, entre outros):
Com efeito, penso que o universo da ciência está hoje ameaçado por uma terrível
regressão. A autonomia que, pouco a pouco, a ciência conquistou em relação aos
poderes religiosos, políticos e até mesmo econômicos e, pelo menos parcialmente, às
burocracias estatais que lhes asseguram as condições mínimas de independência,
está muito enfraquecida. Os mecanismos que se instalaram à medida que ela se
afirmava – como a lógica da concorrência entre os pares – correm o risco de serem
colocados a serviço de fins impostos a partir de fora; a submissão aos interesses
econômicos e às seduções mediáticas ameaça juntar-se às críticas externas e às
difamações internas [...] para minar a confiança na ciência e, especialmente, na
ciência social. (BOURDIEU, 2004a, p. 7).

Para Bourdieu, ao acumular ao máximo sua autoridade específica em determinado
campo para fazer dessa mesma autoridade uma força política, o intelectual não deve se tornar
um homem político. Ao mesmo tempo, o campo de concorrências denominado “comunidade
científica” deveria, nessa concepção, intervir, como instância coletiva, para “dar opinião sobre
problemas que são de sua competência” (BOURDIEU, 2004a, p. 74, grifo meu). Nas palavras

Essa questão se relaciona ao debate sobre a autonomia do campo literário, da “arte pela arte” e de suas
possibilidades de afastamento do mundo. Bourdieu e Chartier questionam em que medida um texto deve ser
entendido como estritamente literário e apontam as possibilidades de uma leitura sociológica, científica, das
obras e dos fenômenos estéticos e artísticos. Isso significa elaborar uma ciência das obras culturais e uma crítica
à figura do criador livre. Bourdieu e Chartier avançam no sentido de desenvolver uma sociologia capaz de
reconstruir como as categorias do juízo estético são históricas e, portanto, sujeitas à variação e à transformação, e
apontam que a obra e o artista são duplamente relacionados, já que ambos se definem pela posição do outro no
interior do campo (BOURDIEU; CHARTIER, 2011).
108
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de Bourdieu, tal entendimento se traduz em um “corporativismo do universal”, que encontra
obstáculos nos hábitos mentais de eruditos, escritores e artistas, pois estes
só se sentem universais quando defendem interesses que não são os seus e quando se
fazem porta-vozes de uma “demanda social”, ou melhor, de uma “causa” universal.
Ora, penso que deveriam começar por afirmar sua autonomia, por defender seus
interesses específicos, isto é, para os eruditos, as condições da cientificidade etc. e,
sobre essa base, intervir em nome dos princípios universais de sua existência e em
nome das conquistas do seu trabalho. (BOURDIEU, 2004a, p. 74-75).

A crítica de Bourdieu ao conhecimento escolástico, erudito, encastelado na “torre de
marfim”, em contraposição ao conhecimento científico, crítico, tem seu fundamento na
omissão reflexiva do homo academicus. No pós-escrito de A miséria do mundo (1997a),
Bourdieu retoma sua compreensão a respeito da eficácia social e política da ação dos
intelectuais:
Levar à consciência os mecanismos que tornam a vida dolorosa, inviável até, não é
neutralizá-los; explicar as contradições não é resolvê-las. Mas, por mais cético que
se possa ser sobre a eficácia social da mensagem sociológica, não se pode anular o
efeito que ela pode exercer ao permitir aos que sofrem que descubram a
possibilidade de atribuir seu sofrimento a causas sociais e assim se sentirem
desculpados; e fazendo conhecer amplamente a origem social, coletivamente oculta,
da infelicidade sob todas as suas formas, inclusive as mais íntimas e as mais
secretas. (1997a, p. 735).

A reformulação e a produção dos problemas e das demandas sociais supõem uma
organização coletiva dos intelectuais, autorizados por sua competência artística, literária e
científica. Isso quer dizer que o trabalho de formulação das demandas sociais e sua
consequente tomada de posição pública são fruto de uma reflexão científica coletiva, crítica e
rigorosa. Essas são as prerrogativas, em termos gerais, que o sociólogo francês utiliza para a
formulação do intelectual coletivo, entendido como a “forma moderna e coletiva do modelo
de Zola” (BOURDIEU, 2004a, p. 85).
Como vimos, Meditações pascalianas, publicada em 1997, analisa a ausência da
reflexão sobre a gênese do olhar científico pelo “internamento escolástico” e apresenta um
desdobramento da concepção de reflexividade como forma de superar essa deficiência. Como
prolongamento da proposta de reflexividade, o autor concilia a autonomia do campo científico
com a sensibilidade política em torno de questões públicas, conforme se pode analisar em um
de seus últimos registros, publicado em Contrafogos 2:
[...] os escritores, os artistas e, sobretudo, os pesquisadores [...] devem transcender a
fronteira sagrada – que está inscrita também em seu cérebro, mais ou menos
profundamente segundo as tradições nacionais – entre o scholarship [conhecimento]
e o committment [compromisso] para sair resolutamente do microcosmo acadêmico
e entrar em interatividade com o mundo exterior (ou seja, sobretudo com os
sindicatos, as associações e todos os grupos em luta), em lugar de se contentar com
conflitos “políticos” ao mesmo tempo íntimos e derradeiros, e sempre um pouco

117
irreais, do mundo escolástico, e inventar uma combinação improvável, mas
indispensável: o conhecimento engajado, scholarship with committment, ou seja,
uma política de intervenção no mundo político que obedeça, na medida do possível,
às regras em vigor no campo científico. (BOURDIEU, 2001a, p. 43-44, grifo do
autor).

Dessas análises decorre, portanto, uma proposição normativa. Bourdieu defende
abertamente a necessidade de autonomia do campo científico como forma de fazer garantir
sua lógica inerentemente universalista e “desinteressada”. Segundo o autor, a realização da
autonomia do campo científico deve ocorrer a partir da construção de um projeto coletivo
comum, com agentes dotados de tomadas de posição distintas e localizados em diferentes
espaços no interior da estrutura do campo. Em nome da existência do próprio campo
científico, em que se insere a sociologia de forma particular, o principal objetivo a ser
perseguido é a defesa da “Realpolitik da razão”, em oposição à ideia de uma “sociologia de
plantão” pretensamente disposta a oferecer algo além de suas prerrogativas científicas.
Assim, a eficácia política dos intelectuais, tal como Bourdieu aposta, prevê como
condição sine qua non a defesa da autonomia do campo de suas competências (artística,
literária, científica) e revela uma espécie de conveniência, para o homo academicus, de seu
isolamento a um público estritamente acadêmico:
[...] tenho consciência de que, ao convocar, como o faço aqui, os pesquisadores para
se mobilizarem a fim de defender sua autonomia e de impor os valores ligados a seu
ofício, exponho-me a chocar os que dentre eles, ao escolherem as facilidades
virtuosas do encarceramento em sua torre de marfim, veem na intervenção fora da
esfera acadêmica uma perigosa traição à famosa “neutralidade axiológica”,
identificada erroneamente com a objetividade científica, e a ser mal compreendido,
inclusive condenado sem exame, em nome da própria virtude acadêmica que
tenciono defender contra ela mesma. Mas estou convencido de que é preciso, custe o
que custar, introduzir no debate público, de onde estão tragicamente ausentes, as
conquistas da ciência [...], liberando assim a energia crítica que permanece
aprisionada dentro dos muros da cidade erudita, em parte por uma virtude científica
mal compreendida, que proíbe ao homo academicus misturar-se aos debates plebeus
do mundo jornalístico e político, em parte pelos efeitos dos hábitos [habitus] de
pensamento e de escrita que fazem com que os especialistas achem mais fácil e
também mais bem remunerado, do ponto de vista dos lucros propriamente
acadêmicos, reservar os produtos de seu trabalho para publicações científicas que
não são lidas senão por seus pares. (BOURDIEU, 2001a, p. 8-9).

Ou seja, a polêmica que Bourdieu trava é mais complexa do que a simples
caracterização negativa de Sartre como protótipo do “intelectual total”. Em um momento de
celebração do fim dos intelectuais e das utopias, Bourdieu realiza, principalmente a partir de
1992, a defesa do “intelectual” sob outras bases, por meio do “intelectual coletivo”. A defesa
de Bourdieu desse tipo de intelectual está relacionada à necessidade de criação das “condições
sociais de uma produção coletiva de utopias realistas” (2001a, p. 40): organizar pesquisas de
novas formas de ação política e de mobilização, ou seja, realizar um trabalho coletivo de
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criação política. Reconstruir o pensamento crítico na forma do intelectual coletivo consistiria,
portanto, na principal tarefa positiva dos intelectuais em tempos de hegemonia neoliberal,
responsável por restringir o pensamento crítico ao espaço do “pequeno mundo acadêmico” 109
(BOURDIEU, 2001a, p. 40).
O modelo do intelectual coletivo, capaz de congregar artistas, escritores e cientistas
que intervêm no universo político, 110 requer a superação tanto do internamento escolástico do
homo academicus quanto das formas de engajamento público do “intelectual total” (“portavoz universal do magistério moral”), do “intelectual orgânico” (que tem seu conhecimento “a
serviço de partidos”) e do “intelectual expert” (aquele que “fornece seus conhecimentos por
encomenda”). Trata-se, portanto, de “inventar uma nova relação entre os pesquisadores e os
movimentos sociais, que poderia se fundar na recusa da separação, mas sem concessão à ideia
de uma ‘fusão’, e na recusa da instrumentalização” (BOURDIEU, 2001a, p. 10). Ou seja, o
intelectual coletivo representaria uma nova organização capaz de reunir pesquisadores e
militantes em um trabalho coletivo de crítica e de proposta que conduza a novas formas de
mobilização e de ação. Nesse sentido, Bourdieu adverte que,
[...] para evitar qualquer mal-entendido, é preciso deixar claro que um pesquisador,
um artista ou um escritor que intervém no mundo político não se torna por isso um
homem político; de acordo com o modelo criado por Zola por ocasião do caso
Dreyfus, torna-se um intelectual, ou, como se diz nos Estados Unidos, um “public
intellectual”, ou seja, alguém que engaja numa luta política sua competência e sua
autonomia específicas e os valores associados ao exercício de sua profissão, como
os valores de verdade e de desinteresse, ou, em outros termos, alguém que se
encaminha para o terreno da política mas sem abandonar suas exigências e suas
competências de pesquisador. (2001a, p. 36-37).

Assim, o interesse de Bourdieu consiste em resgatar o modelo de intelectual
inaugurado por Émile Zola: transformar artistas, escritores e cientistas em intelectuais, o que
significar utilizar de suas competências para a intervenção nas questões públicas da sociedade.
Cabem algumas observações a essa concepção. Bourdieu admite a existência da “torre
de marfim” para o desenvolvimento das competências (científicas, literárias etc.), mas
reconhece a importância de o intelectual “sair” dela depois – não para dar lições, mas sim para
fornecer as armas de que seu conhecimento o proveu. Com base nessas formulações, podemos
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Conferir essa tarefa aos intelectuais não significaria, segundo Bourdieu, isentar os intelectuais da crítica. Pelo
contrário, Bourdieu recoloca a exigência da reflexividade: “A crítica à qual o intelectual pode e deve se submeter
ele próprio ou, em outros termos, a reflexividade crítica, é um pressuposto absoluto para qualquer ação política
dos intelectuais” (BOURDIEU, 2001a, p. 38).
110
Ainda assim, Bourdieu mantém uma ênfase no papel do cientista, claramente evidenciada no trecho a seguir:
“É sem dúvida aos cientistas que cabe o papel primordial, em um momento em que as forças dominantes não
cessam de invocar a autoridade da ciência, sobretudo econômica” (2001a, p. 44).
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confirmar a ênfase na construção de um conhecimento científico supostamente autônomo em
relação às demais esferas da vida social. Além desse aspecto cientificista, o posterior
“retorno” desse conhecimento à sociedade, como arma teórica de enfrentamento das questões
de interesse público, não considera, por sua vez, que tais questões e suas relações sociais
participam inclusive da elaboração científica, tendo em vista a impossibilidade empírica da
chamada “torre de marfim”.
Bourdieu avança nesse entendimento ao localizar tal proposta em um contexto
histórico determinado. Todo o sentido dessa construção teórico-normativa tem como
motivação uma análise negativa da sociedade francesa que vinha se desenhando, em escala
europeia, a partir da introdução das políticas neoliberais. É com base nessa configuração que
Bourdieu abre um flanco contra a “destruição de uma civilização”. A intervenção pública do
intelectual coletivo constitui, nesse sentido, um público extra-acadêmico claramente
localizado na estrutura de classes francesa – “as vítimas da política neoliberal” (BOURDIEU,
2001a, p. 40-41). Assim, para Bourdieu,
[...] é preciso que os produtores que estão em sua pequena cidadela saibam sair dela
e lutar, coletivamente, para ter boas condições de difusão; lutar também, em união
com os docentes, com os sindicatos, as associações etc., para que os receptores
recebam uma educação visando a elevar seu nível de recepção. Os fundadores da
República, no século XIX, diziam, esquecendo-se disso, que o fim da instrução não
é unicamente saber ler, escrever, contar para poder ser um bom trabalhador, mas
também dispor dos meios indispensáveis para ser um bom cidadão, para estar em
condição de compreender as leis, de compreender e defender seus direitos, de criar
associações sindicais... É preciso trabalhar pela universalização das condições de
acesso ao universal. (1997b, p. 95-96).

Em que medida a discussão coletiva de cientistas orientada para as questões práticas
da política (“Realpolitik da razão”) se aproxima ou se distancia do sentido de sociologia
pública que buscamos reconstruir? De fato, o sentido teórico de uma sociologia pública não é
fomentado por Bourdieu, mas nem por isso o autor deixou de ser um grande sociólogo
público (BURAWOY, 2010a, 2014).
Como forma de aprofundar essa discussão e partindo da intenção de penetrar nas
relações entre o engajamento e uma sociologia para um público extra-acadêmico de Bourdieu
e Fernandes, a análise a seguir está concentrada nas intervenções mais notadamente públicas
de ambos. O interesse em utilizar a sociologia pública como ferramenta analítica permite uma
análise comparativa com a trajetória sociológica e de engajamento público de Bourdieu e
Fernandes. A sociologia pública, na qualidade de categoria e de agenda de pesquisa, traz a
possibilidade de se realizar um exercício de interpretação que transcenda os núcleos de
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sentido do engajamento público que os próprios autores apresentam. Ou seja, torna possível
uma interpretação a partir das possibilidades analíticas que a sociologia pública pode oferecer.
A pesquisa teve como fundamento teórico e metodológico os eixos analíticos
desenvolvidos por Burawoy (2005a) em sua formulação de uma sociologia pública. Partimos
de dois eixos analíticos – sociologia para quem e sociologia para quê – para definir, na trilha
de Burawoy, a sociologia pública como um conhecimento reflexivo voltado para um público
extra-acadêmico e/ou construído de forma dialógica com esse público. Tomando como base a
classificação de Burawoy para a sociologia pública, o interesse nesta tese consiste em fazer
uso dessa classificação para verificar o sentido de uma sociologia pública em Bourdieu e
Fernandes, e se o engajamento (de tipo tradicional ou orgânico) encontra-se refletido nas
concepções sociológicas desses autores.
Ademais, um elemento a ser considerado é o contexto sociopolítico de formação, em
Bourdieu e Fernandes, de um tipo específico de intelectual e de que modo esse contexto
contribuiu, de forma mediada, para a construção dessas trajetórias. Como forma de
embasamento dessas hipóteses, recuperamos anteriormente alguns conceitos e teorias dos
autores, em ordem lógica e cronológica, que permitiram elucidar o sentido dessas
formulações. Tal processo de pesquisa permitiu verificar que o conjunto de textos
anteriormente resgatados, utilizando a classificação de Burawoy, congregam tipos de
sociologia voltados, quase em sua totalidade, para um público exclusivamente acadêmico.
Por ora, em busca de uma sociologia pública de Bourdieu e Fernandes, a pesquisa
apresentada a seguir recupera os diferentes tipos de registro ao longo de suas trajetórias,
caminhando na direção da sociologia pública tal como proposta por Burawoy. São textos,
entrevistas, artigos para jornais e revistas, declarações e discursos que foram destinados a um
público extra-acadêmico e que trazem em si uma preocupação com a imagem pública da
sociologia e com um conhecimento reflexivo sobre as questões da sociedade na qual a
sociologia e os sociólogos estão inseridos.
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3 ENGAJAMENTOS PÚBLICOS PELAS LENTES DA SOCIOLOGIA PÚBLICA
Mas estou convencido de que é preciso, custe o que custar,
introduzir no debate público, de onde estão tragicamente
ausentes, as conquistas da ciência [...], liberando assim a
energia crítica que permanece aprisionada dentro dos
muros da cidade erudita, em parte por uma virtude
científica mal compreendida, [...] em parte pelo efeito dos
hábitos de pensamento e de escrita que fazem com que os
especialistas achem mais fácil e também mais bemremunerado, do ponto de vista dos lucros propriamente
acadêmicos, reservar os produtos de seu trabalho para
publicações científicas que não são lidas senão por seus
pares.
(Pierre Bourdieu)
Muitos acham que desprezo a universidade e o trabalho
acadêmico. Que inversão! O que desprezo é a universidade
voltada sobre si mesma e o trabalho acadêmico que não
tem outro fim que o da “carreira”, do “êxito profissional”
e da “produção” para o currículo.
(Florestan Fernandes)

Partindo das análises desenvolvidas nos capítulos anteriores, este capítulo apresenta
uma síntese das intervenções mais propriamente públicas. As indicações a seguir servem
como elementos para a análise dos sentidos do engajamento que busco construir e como
contribuição para alguns caminhos para uma sociologia pública de Pierre Bourdieu e
Florestan Fernandes.
Como vimos, ao longo de suas trajetórias, Bourdieu e Fernandes trazem à tona suas
respectivas concepções do que são os intelectuais e da relação entre prática política e teoria
social. No segundo capítulo, recuperei algumas das contribuições mais fundamentais
direcionadas com prioridade a um público acadêmico. Já o material empírico levantado neste
capítulo remonta, de forma geral, às experiências públicas de Bourdieu e Fernandes. O que
busco demonstrar é que ambos dedicaram os anos finais da vida ao diálogo mais direto com a
sociedade, dirigindo-se a públicos extra-acadêmicos. Isso revela antes um enfoque do que um
simples enquadramento dos autores. Entendo que essas fronteiras são criadas apenas para
permitir objetivar a complexidade dessas trajetórias, funcionando mais como recurso analítico
do que propriamente espelho da realidade.
A categoria de “sociologia pública” (BURAWOY, 2005a) é uma importante referência
para desvelar o sentido dos engajamentos construídos pelos dois sociólogos através de
imbricações (ou não) entre a ação política e a teoria sociológica de ambos, que permearam
sobretudo os últimos anos de suas trajetórias e que foram decisivas para as configurações e
sentidos tomados pelos engajamentos públicos. As categorias de sociologia pública orgânica e
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de sociologia pública tradicional são úteis, portanto, para designar os diferentes caminhos e
possibilidades de fazer sociologia pública. Assim, tomando como base a classificação de
Burawoy (2005a), buscamos oferecer determinada interpretação dos sentidos das sociologias
públicas desses sociólogos.
Para Burawoy (2005a), a forma como a sociologia pública é posta em diálogo com os
públicos extra-acadêmicos é o que distingue a sociologia pública tradicional da orgânica. A
sociologia pública tradicional pode ser entendida como uma sociologia pública realizada para
os públicos extra-acadêmicos, que comparecem de forma passiva e rarefeita. Nesse caso, o
sociólogo público não é parte do público ao qual se dirige. Por outro lado, a sociologia
pública orgânica se realiza com os públicos extra-acadêmicos; dessa vez, ativos e locais, dos
quais o próprio sociólogo é parte ativa, por meio de uma relação de reciprocidade dialógica.
Essa classificação é uma importante referência para analisarmos as experiências de
engajamento público de Bourdieu e Fernandes, realizada mais adiante.
Tanto Bourdieu quanto Fernandes construíram e ajudaram a legitimar, em seus
respectivos contextos, um conjunto de estratégias e discursos de resistência sobre os papéis
intelectuais de transformação, conservação e reprodução das relações sociais. Em Bourdieu, a
partir dos anos 1990, como uma reação ao neoliberalismo na Europa; em Fernandes, a partir
de meados dos anos 1970, em meio ao expurgo da universidade brasileira em decorrência da
ditadura. A despeito das semelhanças entre suas trajetórias biográficas e as disposições de
origem de classe, as divergências fundamentais entre os dois autores não podem ser
descartadas. Sem negligenciar as particularidades das formações sociais e culturais em que
Bourdieu e Fernandes estavam localizados, esta análise pode contribuir para a explicação e a
compreensão sociológica das escolhas e estratégias de engajamento de indivíduos e classes
sociais em contextos sociais e culturais específicos.
Dessa forma, a fim de realizarmos um esforço interpretativo que busca transcender
tanto Bourdieu quanto Fernandes, além da categoria de sociologia pública, recorremos como
material empírico a uma variedade de experiências e de registros que tiveram como
interlocutores privilegiados um público extra-acadêmico. Dado o interesse em analisar os
sentidos das sociologias públicas de Bourdieu e Fernandes a partir da relação entre contextos
e estratégias individuais e coletivas, a intenção dos autores em relação à publicização de suas
sociologias é um critério considerado na análise empreendida nesta tese. A classificação dos
diferentes registros no escopo da sociologia pública foi, portanto, baseada nos interlocutores
que Bourdieu e Fernandes privilegiaram. Ou seja, entendemos ser decisivo resgatar as
intenções dos próprios intelectuais de estabelecerem uma interlocução com um público mais
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amplo. Muitos escritos e entrevistas foram posteriormente publicados em periódicos de
grande circulação, ainda que tivessem como público original apenas seus pares acadêmicos.
Esses casos não foram contemplados, portanto, para efeitos de uma sociologia pública, já que
optamos por considerar o contexto de produção, e não apenas de divulgação do registro. 111
Cabe destacar que, ao adentrarmos nos registros que refletem uma intervenção mais
pública de Bourdieu e Fernandes, não aprofundaremos a análise do objeto empírico tratado
pelos sociólogos nessas intervenções. Obviamente, os processos societários merecem uma
contextualização, até para situarmos o ambiente nos quais os autores se inseriram e
desenvolveram a face mais pública de suas trajetórias como sociólogos. Ainda assim, nosso
foco não se concentra na análise desses processos em si, mas em que sentido contribuíram, de
forma mediada, para a consolidação do momento mais público de Bourdieu e Fernandes. Mais
especificamente, nosso interesse consiste em verificar de que modo os engajamentos públicos
dos autores constituem um tipo de sociologia pública, no sentido formulado por Burawoy
(2005a).
Desse modo, o objetivo proposto aqui consiste em refletir sobre as estratégias de
engajamento público ensaiadas por Bourdieu e Fernandes no contexto das transformações
societárias que moldaram diferentes e novos cenários políticos. Em seguida, analiso em que
medida o conjunto dessas estratégias de engajamento se refletiu e foi justificado por um
pensamento teórico consequente dos fundamentos sociológicos do engajamento em si. Assim,
é analisado o sentido geral do engajamento público de Bourdieu e Fernandes a partir do
resgate das diferentes modalidades de sociologia pública, buscando refletir sobre os
apontamentos sociológicos dos próprios autores que ampararam (ou poderiam amparar)
teoricamente tal engajamento. Trata-se de destrinchar, seguindo as indicações de Burawoy
(2005a), os sentidos forjados pelo conhecimento sociológico a partir de uma interlocução com
públicos extra-acadêmicos que moldaram, nos respectivos contextos, estratégias específicas
de engajamento público.
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O critério de focar no contexto de produção e não de divulgação dessas intervenções constitui um motivo
somente metodológico. Existem diversos casos em que livros escritos por sociólogos foram lidos para além da
academia, tornando-se veículos de discussão pública, ainda que a intenção não tenha sido exatamente essa. Além
disso, como o objetivo não consiste em esgotar as experiências, mas sim oferecer determinada interpretação, não
há nesta tese a pretensão de oferecer um levantamento da totalidade desses registros.
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3.1 PARA UMA SOCIOLOGIA PÚBLICA DE PIERRE BOURDIEU
Desde Jean-Paul Sartre, nenhum intelectual recebeu tanta atenção midiática na França
quanto Pierre Bourdieu. Embora a notoriedade de Sartre o tenha acompanhado por
praticamente toda a vida, o status de Bourdieu como um intelectual politicamente engajado só
se consolidou nos últimos anos de sua trajetória. Seguindo as análises de Bensaïd (1998) e
Wolfreys (2000), o engajamento público de Bourdieu é resultado do novo estado de espírito
político na França que se abriu com a onda de greves de dezembro de 1995. Podemos citar a
emergência de novos movimentos sociais de direito à moradia, de associações de
desempregados e precarizados, os sans-papiers,112 a Associação pela Tributação das
Transações Financeiras para Ajuda aos Cidadãos (ATTAC), além de novas formas de
sindicalismo, como a Confederação Camponesa, os Solidários Unitários Democráticos
(SUD), o desenvolvimento de lutas internacionais antiglobalização (como em Seattle e em
Porto Alegre) e novas modalidades de crítica social que foram produzidas até pelos
movimentos em questão. Esses movimentos, de certo modo, “empurraram” Bourdieu para o
engajamento público e foram compreendidos pelo sociólogo como importantes armas de
enfrentamento ao “flagelo neoliberal” (BOURDIEU, 1998a). É nesse sentido que busco
identificar tais estratégias de ação coletiva como mobilizadoras do engajamento público de
Bourdieu; e, de certo modo, também mobilizadas por ele.
Wolfreys (2000) identifica que essa reação intelectual é parte de acontecimentos
anteriores a 1995, como as greves na Air France, os protestos dos estudantes secundaristas de
1993, a votação significativa do candidato trotskista Arlette Laguiller nas eleições
presidenciais de maio de 1995, o sucesso de eventos como a Conferência Internacional
organizada pela Actuel Marx em setembro de 1995, a popularidade e o conteúdo político de
várias obras publicadas durante a primeira metade da década de 1990, como Espectros de
Marx: o Estado da dívida, o trabalho do luto e a nova internacional (1993), de Jacques
Derrida; a própria A miséria do mundo (1993), de Bourdieu; Marx, o intempestivo (1995), de
Daniel Bensaïd, entre outras (WOLFREYS, 2000). Segundo Callinicos (2009), enquanto a
greve derrotada dos mineiros na Inglaterra, entre 1984 e 1985, simbolizou o potencial político
e ideológico do neoliberalismo, as greves francesas, entre novembro e dezembro de 1995,
marcaram uma nova página na história do movimento operário ocidental. Dessa vez, a
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Os sans-papiers constituíram um movimento de imigrantes que reivindicavam cidadania francesa. A
expressão sans-papiers foi difundida em 1996, a partir do movimento de ocupações de igrejas parisienses em
favor da regularização em massa da situação dos imigrantes ilegais.
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ofensiva neoliberal estava provocando uma reação popular capaz de desencadear lutas sociais
expressivas, capazes de iniciar um processo de reconstrução organizativa e política das
derrotas das lutas das classes trabalhadoras dos anos 1980.
A participação de Bourdieu nos movimentos de 1995 marcou, de certa forma, um
novo momento de seus posicionamentos políticos em relação a todo o período anterior,
relativos a participações pontuais e limitadas a objetivos mais específicos. Não podemos
desconsiderar, portanto, as lições políticas e os desafios analíticos que esses movimentos
sociais incidiram sobre a trajetória intelectual de Bourdieu. Essa nova conjuntura política,
marcada por uma onda de greves e outras lutas sociais, desafiou também o clima intelectual
desmobilizador e reacionário presente na França 113 e, de certo modo, em outros países no
mesmo período. Vale lembrar o cenário de descrédito das ações coletivas de caráter mais
combativo ao establishment que se instalou durante e após a década de 1970 e, sobretudo, a
partir do final da década seguinte, repercutindo no mundo intelectual com o rompimento de
certos intelectuais com a esquerda e com a tradição marxista. Na França, a imagem sartriana
do intelectual politicamente engajado foi descartada e substituída pelo intelectual
específico.114
À luz dessas transformações societárias e de um caldo de cultura mais engajado,
Bourdieu tomou como base de seu ofício de sociólogo a intervenção pública. Foi a
experiência vivida nos acontecimentos de 1995 que pôs, para Bourdieu, as tarefas de denúncia
do neoliberalismo e de defesa dos movimentos sociais, interpretadas, sobretudo em termos
morais, por um sociólogo já inteiramente consagrado não somente na França, mas em vários
países. O que buscamos apontar é que a esse conjunto complexo e dinâmico de
transformações está relacionado determinado tipo de engajamento público, na figura de
Bourdieu, que consiste em um resultado mediado desse processo. Se Bourdieu é comumente
identificado como um exemplo de intelectual comprometido com as lutas sociais de seu

Segundo Anderson (1983, p. 32), Paris, no início dos anos 1980, foi “a capital da reação intelectual europeia”.
Foucault (1980, p. 126-127) anunciou o desaparecimento do “intelectual universal”, que “falava e era
reconhecido como com direito a falar na condição de mestre da verdade e da justiça. Era ouvido, ou pretendia
fazer-se ouvir, como porta-voz do universal” – ainda que o próprio Foucault tenha se tornado precisamente o
tipo de “intelectual universal”. Esse intelectual, segundo Foucault, estava sendo substituído pelo “intelectual
específico”, cujo envolvimento político decorria de sua competência específica no moderno aparelho de “poderconhecimento”. Conforme resgatamos anteriormente, as críticas de Bourdieu ao intelectual total remonta àquele
que responde às questões últimas sobre o futuro da humanidade. Para Bourdieu, a tarefa do intelectual, sob a
forma de sua proposta do intelectual coletivo, seria a de desnudar as evidências dos mecanismos de dominação
existentes na sociedade. Mais adiante, vamos retomar essas questões, que ajudam a esclarecer o sentido da
sociologia pública de Bourdieu.
113
114
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tempo, torna-se necessário, portanto, refletir sobre as condições societárias desse
engajamento.
A decisão de Bourdieu em tomar uma posição de destaque ao lado dos trabalhadores
do setor público da França lhe conferiu notoriedade e, de certo modo, um papel protagonista
nesse processo de reação intelectual contra o neoliberalismo. Por outro lado, sua notoriedade
pública o fez alvo de uma campanha midiática crítica a seu engajamento, sobretudo após
1998.115 Nas palavras de Bensaïd (2002, p. 158), “as inteligências servis da contrarreforma
liberal não poderiam perdoar um intelectual plebeu dessa gloriosa traição”. 116 Cabe considerar
que essa exposição midiática não foi direcionada ao trabalho sociológico de Bourdieu, mas
especialmente ao seu engajamento público. Parte dessas críticas teve um tom carregado, com
acusações de que Bourdieu é um “sociólogo populista da revolta” (MONGIN; ROMAN,
1998).117 Ou seja, as maiores polêmicas na França envolvendo a trajetória intelectual de
Bourdieu têm menos a ver com suas concepções sociológicas e mais com sua atuação de
intelectual público em sua última década de vida. Em alguns aspectos, outros intelectuais,
como Zola e Sartre, já haviam sido alvo de críticas, mas a configuração do engajamento de
Bourdieu e o ambiente sociocultural em questão deram nova roupagem a esses ataques.
Foi sobretudo com a publicação de A miséria do mundo, em 1993, aliada aos
acontecimentos políticos, que Bourdieu construiu um novo tipo de discurso e de intervenção
no debate público nacional e europeu. Os contornos desse compromisso político do sociólogo
francês e as novas formas de organização e mobilização política foram respostas à
reconfiguração da questão social em escala planetária. 118 Trata-se, portanto, do ponto de
encontro entre a consolidação de uma trajetória intelectual consagrada 119 e uma renovação dos

115

Um sentido inverso dessa exposição negativa ocorreu imediatamente após sua morte, quando se
multiplicaram na França, e também na Europa, cadernos especiais em jornais e revistas sobre sua vida e obra, e
também homenagens na televisão.
116
As traduções de originais em outra língua usados neste capítulo são minhas, com exceção de vídeos com
legendas já traduzidas.
117
Nessa mesma linha, Verdès-Leroux (1998) destaca um “terrorismo sociológico” em Bourdieu.
118
De forma geral, podemos definir “questão social” como a resultante dos rebatimentos do processo de
acumulação de capital sobre as classes trabalhadoras. Dado seu caráter histórico, as manifestações da questão
social estão condicionadas a conjunturas políticas diversas no interior das sociedades capitalistas. Em um quadro
de aprofundamento de políticas neoliberais, a questão social se expressa por meio de uma precarização
generalizada das condições de vida, relacionada às transformações nas relações de trabalho e do desemprego
estrutural. Outras interpretações, como as que enfatizam uma nova questão social (CASTEL, 1998;
ROSANVALLON, 1998), entendem que a crise do Estado de bem-estar, a partir de finais da década de 1970 nos
países centrais, marcou uma inflexão na questão social existente no modelo de assalariamento da sociedade
industrial ao longo do século XX. Como veremos a seguir, tal interpretação parece ter ressonância nos trabalhos
de Bourdieu, especialmente em sua crítica ao neoliberalismo nos dois volumes de Contrafogos.
119
Em 1993, mesmo ano de lançamento de A miséria do mundo, Bourdieu recebeu a medalha de ouro do
Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), o mais alto prêmio de consagração científica da França.

127

movimentos sociais em face de um aprofundamento da pobreza na sociedade francesa – e
também em escala mundial, com a chamada “globalização neoliberal”.
Bourdieu rompeu com uma postura limitada de participação no ambiente midiático e
concedeu, a partir desse momento, diversas entrevistas a jornais de circulação diária e
semanal – como Libération, L’Express, Télérama e Actualités –, bem como a várias estações
de rádio francesas. Somam-se também a consolidação da Raisons d’Agir, com o sucesso na
publicação de pequenos livros, a coleção Liber e a colaboração significativa de Bourdieu nos
jornais Le Monde e Le Monde Diplomatique. Entre as manifestações do sentido público de
Bourdieu, podemos elencar o apoio à causa dos escritores argelinos perseguidos em 1993, os
movimentos de 1995 diante das questões do serviço público, o movimento dos sans-papiers,
dos desempregados, em oposição à intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(Otan) nos Bálcãs e na convocatória para a formação de um movimento social europeu.
Considerando as questões indicadas, a seguir são apresentadas as experiências de
engajamento público que servem de subsídios para uma sociologia pública de Bourdieu,
sobretudo em relação a seus escritos e intervenções públicas concentrados nos últimos anos de
vida.120 O objetivo é resgatar as contribuições de Bourdieu para uma sociologia pública do
tempo presente, que aponte não somente para os aspectos mais criativos e dinâmicos dessa
sociologia pública, mas que atente para os limites tanto de seu engajamento quanto das
reflexões e do conteúdo político de sua ação militante. Os registros selecionados a seguir
revelam uma orientação de direcionamento público da sociologia de Bourdieu, seja a partir de
sua discussão pública sobre as questões de seu tempo, seja pela construção de sua figura como
uma referência intelectual engajada junto a movimentos sociais e a trabalhadores.
3.1.1 Crônicas da “miséria do mundo”
A miséria do mundo (1997a) é uma obra coletiva que reuniu uma série de pesquisas
desenvolvidas ao longo de três anos por uma equipe coordenada por Pierre Bourdieu. Mais
que isso, é um dos livros que mais definem o clima político e social da década de 1990 na
França. Suas mais de quinhentas páginas, contendo diversas entrevistas, tiveram como
Segundo Wacquant (2013, p. 35), “esse anúncio confirmou a originalidade e a relevância da sociologia de
Bourdieu, e o colocou definitivamente acima de seus pares”.
120
Ressaltamos que parte do material empírico que analisamos a seguir teve como base o levantamento
bibliográfico empreendido por Delsaut e Rivière (2002), que trabalharam com Bourdieu, respectivamente, em
seu laboratório de pesquisa e no Collège de France. O esforço das autoras foi reunir, em ordem cronológica,
diferentes formas de registro que o sociólogo francês desenvolveu ao longo de sua trajetória intelectual. Ainda
que não seja inteiramente acabado, é um dos levantamentos bibliográficos mais completos que se encontram
disponíveis e que foram de grande utilidade para esta tese.
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objetivo compreender as condições de produção das formas contemporâneas da miséria
social.
O título da obra é uma resposta à declaração de Michel Rocard, ex-primeiro ministro
(1988-1991) pelo Partido Socialista Francês (PSF), que, referindo-se à questão da imigração,
afirmou que “a França não pode acolher toda a miséria do mundo”. 121 Além de o título revelar
uma interlocução com um público extra-acadêmico ao dialogar diretamente com uma
declaração pública, outros elementos permitem classificar A miséria do mundo como um
exemplo de sociologia pública tradicional. Recordaremos a seguir a discussão apresentada por
Burawoy ao se referir às obras Habits of the heart (BELLAH et al., 1985) e The souls of black
folk (DU BOIS, 1903) como exemplos de sociologia pública tradicional, nos quais incluímos
A miséria do mundo:
O que todos esses livros têm em comum? Eles foram escritos por sociólogos, foram
lidos para além da academia e se transformaram em veículos de uma discussão
pública sobre a natureza da sociedade [...] – a natureza de seus valores, as lacunas
entre sua promessa e realidade, seus problemas e suas tendências. (BURAWOY,
2005a, p. 7).

Foram vendidas quase cem mil cópias de A miséria do mundo em seu formato
original, antes de ser publicada uma versão mais barata em 1998. Durante esse mesmo
período, a obra obteve surpreendente repercussão política “para muito além do círculo de
leitores acadêmicos”, disparando “debates pelas esferas acadêmica, jornalística e política”
(WACQUANT, 2013, p. 34), e foi adaptada para produções visuais. As crônicas de A miséria
do mundo tiveram várias adaptações teatrais, como France parle (1993), Signes particuliers
(1991), Abbas (1995), Chronique des funambules (1995) e Le jour et la nuit (1996).122

A primeira parte da frase polêmica de Michel Rocard – “A França não pode acolher toda a miséria do mundo,
mas deve receber fielmente sua parte” – ainda hoje é frequentemente utilizada para criticar o direito à
nacionalidade e fazer avançar as políticas de restrição às fronteiras e de permanência no país.
122
De acordo com Neveux (2013), seguindo a tradição do teatro político de Bertolt Brecht (1898-1956) dos anos
1920, que depois foi revivida no contexto de Maio de 1968, nos anos 1990 teve início um novo momento de
retomada dessa tradição, que teve como inspiração a obra A miséria do mundo. Ainda segundo Neveux (2013), a
obra foi adaptada por diretores empenhados em apresentar as experiências dos socialmente excluídos,
trabalhadores e imigrantes ilegais.
121
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Figura 1: Cartaz de divulgação da peça Abbas, de Dominique Féret, em 1995

Figura 2: Cartaz de divulgação da peça Le jour et la nuit, de Didier Bezace, em 1996

Diferentemente de trabalhos anteriores, A miséria do mundo inovou tanto no estilo de
apresentação, em forma de crônicas, quanto em seu apelo político mais direto, cumprindo
uma relevância pública. Além da temática da imigração e da xenofobia, diferentes tipos de
sofrimento oriundos de conflitos de interesses e disposições de classe foram objeto de análise
ao longo da obra. As temáticas sobre habitação, educação, família, trabalhadores urbanos e
camponeses foram tratadas em estudos de caso sob a forma de pequenas novelas, que
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consistiram em depoimentos que “homens e mulheres nos confiaram a propósito de sua
existência e de sua dificuldade de viver” (BOURDIEU, 1997a, p. 9).
Segundo Bourdieu (1997a), as experiências são vividas e percebidas como distintas no
interior dos grupos sociais, que separam e classificam classes, etnias e gerações. A vivência
das diferentes manifestações do sofrimento e da miséria humana tem como contexto mais
amplo a conversão societária ao neoliberalismo. O projeto neoliberal, que representou a
“demissão do Estado”, culminou, em meados dos anos 1980, com a adesão dos dirigentes
socialistas a uma mudança do “humor ideológico”, anunciado pelos filósofos, acompanhada
pela demolição da ideia de serviço público, transformando o liberalismo econômico na
condição necessária e suficiente da liberdade política (BOURDIEU, 1997a, p. 217).
3.1.2 “Razões de agir”
Na mesma trilha dos motivos da publicação de A miséria do mundo, outro exemplo
emblemático da sociologia pública tradicional de Bourdieu foi a série de livros de bolso
publicados pela Raisons d’Agir, coletivo editorial formado por sociólogos no final de 1995,
animado pelos movimentos de novembro e dezembro desse mesmo ano. O objetivo do
coletivo consistiu na necessidade de popularização e de divulgação do conhecimento
sociológico para públicos amplos da sociedade francesa, em um contexto de “fechamento” do
campo político em suas questões internas e confinamento do debate público ao estreito círculo
de especialistas e intelectuais midiáticos (MAUGER; LEBARON, 2012). No “Quem somos?”
do site do coletivo, podemos encontrar:
Concebida e realizada por cientistas sociais, sociólogos, historiadores, economistas,
todos impulsionados pela vontade militante de reunir os elementos de reflexão
necessários para a ação política em uma democracia, esses pequenos livros densos e
bem-documentados devem constituir, pouco a pouco, uma espécie de enciclopédia
popular internacional. 123

Segundo Mauger e Lebaron (2012), Raisons d’Agir é uma expressão de “intelectual
coletivo”, como corpo de intelectuais que, com base em suas competências específicas,
relacionadas com o ofício de sociólogos, têm capacidade e legitimidade para intervir no
campo político para além do modelo do “intelectual total” (Sartre) e do “intelectual
específico” (Foucault). Um primeiro passo nesse sentido já havia sido dado com a criação da
revista internacional de livros Liber, em 1990, que buscava oferecer um tratamento teórico e
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Disponível em: <http://www.raisonsdagir-editions.org/qui-sommes-nous>. Acesso em: 13 maio 2016.
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científico às questões políticas da atualidade, mas ainda centrado em meio de produção
científico com destinação a um público acadêmico. 124
A série publicada pela editora Liber/Raisons d’Agir combinou preços baixos com
livros acessíveis para um público amplo e teve como objetivo reestruturar a intervenção
desses instrumentos a fim de contribuir para o “debate cívico de questões sociopolíticas
importantes” (WACQUANT, 2013). Sobre a televisão (BOURDIEU, 1997b [1996])125 serviu
como lançamento da editora, seguido de monografias especializadas em ciências sociais. A
série nasce, portanto, da motivação de pesquisadores, aliados a sindicalistas, militantes
políticos em sentido estrito, para reunir elementos de reflexão teórica a fim de servir de
instrumento de ação política em um contexto de mudanças tanto no cenário sociopolítico
francês quanto na trajetória intelectual de Bourdieu.

3.1.3 Fogo contra o incêndio neoliberal
Assim como Raisons d’Agir e A miséria do mundo, os dois volumes de Contrafogos
também exemplificam, em grande medida, a sociologia pública tradicional de Bourdieu.
Editado para um público mais amplo, extra-acadêmico, Contrafogos (BOURDIEU, 1998a) e
Contrafogos 2 (BOURDIEU, 2001a) também apareceram sob a influência do novo ambiente
de contestação aberto pelos movimentos de 1995, que ajudaram a solidificar uma posição em
Bourdieu que já vinha tomando forma sobretudo a partir de A miséria do mundo.126
O título Contrafogos remete à metáfora das chamas para direcionar seus escritos e
ações de combate ao neoliberalismo, conforme se lê na contracapa: “contrafogo. s.m. Fogo
ateado ao encontro de um incêndio florestal para impedir-lhe a propagação: fogo de
encontro”. Seguindo o sentido que Bourdieu confere ao apelo público de Contrafogos e de
Contrafogos 2, podemos destacar um movimento, uma luta teórica e política que vai além de
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Pelo menos, desde 1968, já havia, por parte de Bourdieu, um interesse significativo em meios de produção e
de divulgação sociológicos, apoiados pelas equipes de pesquisa no âmbito do Centre Européen de Sociologie,
como a série de livros Le Sens Commun, publicada pela editora Éditions de Minuit. A coleção Le Sens Commun
foi publicada entre 1964 e 1991, quando foi seguida pela série Liber, publicada pelas Éditions du Seuil depois de
1992. No entanto, a mais importante ferramenta restrita ao público acadêmico é a revista de sociologia Actes de
la Recherche en Sciences Sociales, fundada por Bourdieu em 1975. Podemos citar ainda a Revue Européenne
des Livres, publicação trimestral em forma de suplemento de jornais em diversas línguas e países, entre 1989 e
1998.
125
Em Sobre a televisão, Bourdieu (1997b) realiza uma dura crítica à televisão, caracterizando-a como um
mecanismo pernicioso de violência simbólica. Em nota de Contrafogos, o autor afirma que “o livro foi objeto de
uma vasta controvérsia que mobilizou os grandes jornalistas e editorialistas dos diários, dos semanários e das
televisões francesas durante vários meses, período no qual o livro encabeçava a lista dos best-sellers”
(BOURDIEU, 1998a, p. 103).
126
O texto mais antigo de Contrafogos data de 1991. O segundo volume reúne textos do período de 1999 a 2001,
ano em que foi lançado.
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uma simples recusa ao estado de coisas, com o objetivo de fornecer “armas” de resistência ao
neoliberalismo.
Além de textos inéditos, Contrafogos e Contrafogos 2 reúnem, em sua maioria,
entrevistas e discursos que tiveram, no momento de sua produção, um público extraacadêmico como interlocutor privilegiado, como em encontros de sindicatos, ocupações
públicas, jornais e revistas de grande circulação. Apesar de se tratar de um caso exemplar de
sociologia pública tradicional, apenas em parte os volumes de Contrafogos são endereçados a
um público extra-acadêmico, pois, em grande medida, os textos se direcionam aos
pesquisadores sobre a necessidade de adotarem um papel público na qualidade de intelectual.
Nesses textos, Bourdieu ressalta o papel moral do engajamento do intelectual e se
inclui nessa particularidade ao considerar que sua motivação tem origem em um sentimento
de dever como cidadão, na tradição republicana do termo. O sociólogo francês, portanto, põe
em evidência uma tarefa para os intelectuais, aprofundando a proposta do intelectual coletivo,
tendo em vista o contexto sociopolítico da época:
Não tenho muita inclinação para intervenções proféticas e sempre desconfiei das
ocasiões em que poderia ser levado pela situação ou pelas solidariedades a ir além
dos limites de minha competência. Eu não teria assumido posições públicas se não
tivesse, a cada vez, a impressão talvez ilusória de ser obrigado a isso por uma
espécie de cólera legítima, próxima às vezes de algo como um sentimento de dever.
O ideal do intelectual coletivo, ao qual tentei me adaptar sempre que conseguia me
identificar com outros sobre este ou aquele ponto particular, nem sempre é fácil de
realizar. E se fui obrigado, para ser eficiente, a me comprometer às vezes
pessoalmente e em nome próprio, sempre o fiz com a esperança, se não de
desencadear uma mobilização ou até um desses debates sem objeto nem sujeito que
surgem periodicamente ao universo da mídia, pelo menos de romper a aparência de
unanimidade que constitui o essencial da força simbólica do discurso dominante.
(BOURDIEU, 1998a, p. 7-8).
Por razões que provavelmente devem-se a mim, mas sobretudo à situação do mundo,
cheguei a pensar que aqueles que têm a oportunidade de dedicar sua vida ao estudo
do mundo social não podem ficar neutros e indiferentes, distanciados das lutas das
quais o resultado será o futuro desse mundo. (BOURDIEU, 2001a, p. 7).

Grande parte do conteúdo desses registros se refere à solidariedade ao movimento
grevista de 1995, à defesa do serviço público, à luta dos imigrantes em situação irregular (os
sans-papiers) e ao movimento dos desempregados. Bourdieu apresentou suas críticas à
Europa neoliberal, contra a globalização dos mercados e seus efeitos desiguais, ao mesmo
tempo que apelou para um novo internacionalismo e para a centralidade do papel dos
intelectuais nesse processo:
[...] o trabalho dos pesquisadores é indispensável para descobrir e demonstrar as
estratégias elaboradas e aplicadas pelas grandes empresas multinacionais e os
organismos internacionais, que, como a OMC [Organização Mundial do Comércio],
produzem e impõem regulamentações à pretensão universal capaz de paulatinamente
conferir realidade à utopia neoliberal de desregulamentação generalizada. Os

133
obstáculos sociais a tal aproximação não são menores do que aqueles que se erguem
entre os diferentes movimentos ou entre os movimentos e os sindicatos: diferentes
por sua formação e sua trajetória social, os pesquisadores engajados num trabalho
militante e os militantes ligados a um empreendimento de pesquisa devem aprender
a trabalhar em conjunto, superando todas as prevenções negativas que podem ter uns
a respeito dos outros e desprezando as rotinas e os pressupostos associados ao
pertencimento a universos submetidos a leis e lógicas diferentes, isso graças à
instauração de modos de comunicação e de debate de um tipo novo. (BOURDIEU,
2001a, p. 70).

Ainda que os textos não representem o resultado de pesquisas e análises rigorosas
como em obras anteriores, Bourdieu buscou aliar suas competências intelectuais às propostas
de ação práticas, motivado por uma disposição vigorosa para apoiar e incitar os debates
públicos.

3.1.4 Indo a público
Outra modalidade de intervenção direcionada a um público extra-acadêmico foram as
declarações públicas de Bourdieu na forma de discursos, manifestos, petições públicas, entre
outros engajamentos. O movimento em defesa do serviço público teve início em Paris, em 23
de novembro de 1995, com a greve geral dos ferroviários, estendendo-se em seguida aos
trabalhadores de ônibus. Seu famoso discurso na estação ferroviária, em 12 de dezembro, por
ocasião das greves entre novembro e dezembro de 1995, inaugurou um novo momento desse
engajamento marcado por seu apoio efetivo aos movimentos sociais:
Estou aqui para oferecer nosso apoio a todos os que lutam, há três semanas, contra a
destruição de uma civilização, associada à existência do serviço público, a da
igualdade republicana dos direitos, direito à educação, à saúde, à cultura, à pesquisa,
à arte e, acima de tudo, ao trabalho. (BOURDIEU, 1998a, p. 37, grifo do autor).

Figura 3: Em 12/12/1995, na ocasião do pronunciamento de Bourdieu em apoio aos grevistas na estação de
Paris-Lyon
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Outra participação significativa junto a públicos extra-acadêmicos

foi na

Confederação Geral de Trabalhadores Gregos (GSEE), em Atenas, em outubro de 1996,
ocasião em que criticou o posicionamento ambíguo e vacilante dos intelectuais pela omissão e
colaboração ao programa neoliberal:
[...] quando não se contentam em deixar as coisas como estão, envolvidos em seus
jogos escolásticos, se fecham numa defesa verbal da razão e do diálogo racional, ou
pior, propõem uma variante dita pós-moderna [...] da ideologia do fim das ideologias
[...] ou a denúncia niilista da ciência. (BOURDIEU, 1998a, p. 58).

Em Frankfurt, Bourdieu participou do terceiro fórum da Federação Alemã dos
Sindicatos de Hesse, em 7 de junho de 1997, no qual apresentou a defesa de um programa
político republicano, enfatizando a necessidade de coesão e de solidariedade social: 127
Caso se faça da harmonização social, e da solidariedade que ela produz e supõe, um
pré-requisito absoluto, é preciso submeter desde logo [...] um certo número de
objetivos comuns: a definição de salários mínimos (diferenciados por zonas, para
levar em conta as disparidades regionais); a elaboração de medidas contra a
corrupção e a fraude fiscal, que reduzem a contribuição das atividades financeiras
aos cofres públicos, acarretando assim indiretamente uma taxação excessiva do
trabalho, e contra o dumping social comum que aceitaria, a título de transição, uma
diferenciação por zonas, e ao mesmo tempo visaria integrar as políticas sociais,
unificando-se em torno de pontos em comum e desenvolvendo-se onde ele não
existe: com, por exemplo, a instauração de uma renda mínima para as pessoas sem
emprego remunerado e sem recursos, a diminuição dos encargos que incidem sobre
o trabalho, o desenvolvimento de direitos sociais, como a formação, a elaboração de
um direito ao emprego, à habitação e à invenção de uma política externa em matéria
social, visando difundir e generalizar as normas sociais europeias; a concepção e a
implementação de uma política comum de investimento de acordo com o interesse
geral: ao contrário das estratégias de investimento resultantes da autonomização de
atividades financeiras puramente especulativas e/ou orientadas por considerações de
lucro a curto prazo, ou fundadas em pressupostos totalmente contrários ao interesse
geral, como a crença de que as reduções de emprego são uma prova de boa gestão e
uma garantia de rentabilidade, tratar-se-ia de privilegiar as estratégias visando
assegurar a salvaguarda dos recursos não renováveis e do meio ambiente, o
desenvolvimento das redes transeuropeias de transporte e energia, a extensão de
habitação social e a renovação urbana. (BOURDIEU, 1998a, p. 89-91, grifos do
autor).

Importante iniciativa de engajamento público dos intelectuais franceses protagonizada
por Bourdieu foi a construção do manifesto États généraux du mouvement social. Em um
contexto de reflorescimento dos movimentos de 1995 em toda a Europa no mesmo período, o
manifesto afirmava a necessidade de se constituir uma rede internacional dos diferentes
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Segundo Wacquant (2013), Bourdieu contribuiu significativamente para recolocar a sociologia de Durkheim
no cenário da sociologia francesa. Após sua consagração com A divisão do trabalho social, que contribuiu para
afirmar também a sociologia como disciplina, a sociologia de Durkheim foi abandonada no período entre
guerras, dando lugar aos projetos filosóficos de Hegel, Husserl, Heidegger e, posteriormente, Sartre. “Ao aceitar
a Medalha em 1993, Bourdieu enfaticamente pôs fim ao longo eclipse de Durkheim e restaurou a sociologia em
seu lugar de direito no zênite científico do país de seu nascimento” (WACQUANT, 2013, p. 41).
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movimentos antineoliberais. Além de Bourdieu, principal agitador do manifesto, estiveram
entre os signatários Étienne Balibar, Daniel Bensaïd, Jacques Bidet e Jacques Kergoat:
A Convocação por estados gerais de movimento social europeu (ver site da Internet:
http://www.samizdat.net.mse) inscreve-se nessa perspectiva. [...] trabalhando
incessantemente por uma conjunção das forças sociais de resistência à altura das
forças econômicas e culturais hoje em dia mobilizadas a serviço da política de
“globalização”. (BOURDIEU, 2001a, p. 71-72)

Figura 4: Pierre Bourdieu em uma manifestação de desempregados em 16/1/1998

No encontro inaugural do congresso dos movimentos sociais em Paris, em 23 e 24 de
novembro de 1996, Bourdieu realizou um discurso que foi posteriormente publicado em
Contrafogos com o título “Os pesquisadores, a ciência econômica e o movimento social”. Na
ocasião, o sociólogo caracteriza o neoliberalismo como uma “revolução conservadora”, uma
ideologia travestida de uma “linguagem científica”, que tem força justamente por se colocar
como um consenso. Justamente por tal falseamento, a tarefa dos intelectuais consiste em
desvelar o neoliberalismo por meio da contraposição científica, de “argumentos, refutações,
demonstrações, e isso implica fazer um trabalho científico” (BOURDIEU, 1998a, p. 73-74).
Outra preocupação, aliada ao esboço teórico sobre o neoliberalismo, que permeou a quase
totalidade dos escritos e intervenções de Bourdieu no período, é o modelo de engajamento
baseado na ideia de “intelectual coletivo”, também abordada no lançamento do congresso:
Os pesquisadores não são companheiros de viagem, isto é, reféns e cauções, figuras
decorativas e álibis que assinam petições e dos quais nos livramos tão logo tenham
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sido utilizados; também não são apparatchiks jdanovianos,128 que vêm exercer nos
movimentos sociais poderes de aparência intelectual que não podem exercer na vida
intelectual; tampouco são peritos que vêm dar lições – nem mesmo peritos
antiperitos; também não são profetas que responderão a todas as perguntas sobre o
movimento social, sobre o seu futuro. São pessoas que podem ajudar a definir a
função de instâncias como esta. Ou lembrar que as pessoas que estão aqui não estão
presentes como porta-vozes, mas como cidadãos que vêm a um lugar de discussão e
de pesquisa, com ideias, argumentos, deixando no vestiário seus jargões,
plataformas e hábitos de aparelho. [...] É preciso inventar novas formas de
comunicação entre os pesquisadores e os militantes, ou seja, uma nova divisão do
trabalho entre eles. (BOURDIEU, 1998a, p. 76-77).

Outra modalidade de engajamento público se deu por meio de petições públicas, que
demonstram o posicionamento público de Bourdieu sobre as questões de seu tempo. Com
base no levantamento realizado para a elaboração desta tese, foram encontradas mais de 60
petições assinadas por Bourdieu. É interessante observar que a primeira petição data somente
de 1980, em ocasião de seu apoio à candidatura do comediante Coluche para a presidência da
França – Coluche président! Le “vote clown” 129 –, e a última apenas um mês antes de seu
falecimento – Appel pour la défense d’ Azmi Bishara –, em virtude da anulação da imunidade
parlamentar do deputado árabe por motivos de perseguição política.
É memorável também a contrapetição Appel des intellectuels en soutien aux grévistes,
de 4 de dezembro de 1995, quando Bourdieu respondeu a um grupo de acadêmicos
proeminentes, conduzidos pela revista Esprit e pelo sociólogo Alain Touraine, que haviam
lançado uma petição em favor da reestruturação do sistema de segurança social do governo
Juppé. Podemos destacar também as petições contra os avanços da extrema direita na Europa
e a reabilitação do fascismo, contra a restauração da censura, a repressão aos estrangeiros e o
desemprego, em defesa do serviço público, da igualdade entre homens e mulheres, pelo
reconhecimento legal da união homoafetiva, pela redução da jornada de trabalho, diversidade
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A terminologia apparatchiks jdanovianos comparece em Bourdieu como denominação para dirigente de
partido político, em referência a Andrei Jdanov, dirigente do Partido Comunista da União Soviética e
reconhecido por sua defesa rigorosa do chamado realismo socialista.
129
O apoio público à candidatura de Coluche vai na direção de sua crítica ao “fechamento” do campo político.
Nas palavras de Bourdieu: “A candidatura de Coluche à Presidência da República foi, logo de início, condenada
pela quase totalidade dos profissionais da política com a acusação de poujadismo. [...] Embora se conheçam mal
as bases sociais do movimento poujadista, é incontestável que ele achou as suas primeiras tropas e os seus mais
fiéis apoios na pequena burguesia dos artífices e dos comerciantes de província, mais idosos e mais ameaçados
pelas transformações econômicas e sociais. Ora, dois inquéritos [pesquisas], perfeitamente convergentes, um do
IFRES, outro do IFOP, estabelecem que os que deram a sua simpatia à candidatura de Coluche apresentam
características em todos os pontos opostas. [...] Assim, os profissionais, homens políticos e jornalistas, tentam
recusar ao ‘furador do jogo’ o direito de entrada que os profanos lhe concedem maciçamente (eles são
favoráveis, em dois terços, ao princípio da sua candidatura). Sem dúvida porque, ao entrar no jogo sem o levar a
sério, sem se tomar a sério, este jogador extraordinário ameaça o funcionamento mesmo do jogo, quer dizer, a
crença e a credibilidade dos jogadores ordinários” (BOURDIEU, 2000, p. 203-204, grifo do autor).
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cultural e linguística, independência dos meios de comunicação, solidariedade aos argelinos,
aos grevistas e aos sans-papiers.

Figura 5: Bourdieu com Didier Eribon (à esquerda), escritor e filósofo francês, em manifestação pelo
reconhecimento jurídico do casamento homoafetivo em outubro de 1998

Em ocasião da convocatória proposta por Bourdieu para manifestação de apoio ao
Sindicato Autônomo Solidariedade 130 em 1985, o sociólogo refletiu sobre o papel dos
intelectuais. O objetivo do manifesto era, segundo Bourdieu (2015, p. 193), “estabelecer um
vínculo análogo ao que se havia instaurado na Polônia entre os intelectuais e os trabalhadores
do Solidariedade”, através de uma proposta de ação dos intelectuais que rompesse com o
modelo do “intelectual orgânico”. Nessa convocatória, Bourdieu admite os termos da
colaboração entre intelectuais e militantes, em uma crítica direta a Sartre:
Os intelectuais não têm que justificar sua existência aos olhos de seus companheiros
oferecendo-lhes serviços – ainda que tratasse dos mais nobres, pelo menos aos seus
olhos –, como os serviços teóricos. Têm que ser o que são, produzir e impor sua
visão do mundo social – que não é necessariamente melhor nem pior que as outras –,
e dar às suas ideias toda a força da qual são capazes. Não são porta-vozes do
universal, ainda menos de uma “classe universal”, mas acontece que, por motivos
históricos, frequentemente têm interesse no universal. (BOURDIEU, 2015, p. 193194, grifo do autor).

É nesse momento que Bourdieu, inspirado na ideia de “intelectual coletivo”, expõe a
necessidade de criação de uma organização internacional que reunisse artistas e cientistas
“com a ambição do universal”, em uma tentativa de experiência concreta do corporativismo
do universal para “propor ou impor reflexões e recomendações aos poderes políticos e

O Sindicato Autônomo Solidariedade, ou Solidarność, foi um movimento social de massas em 1980 na
Polônia, liderado por Lech Walesa e crítico à União Soviética.
130
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econômicos” (BOURDIEU, 2015, p. 194). Na ocasião de lançamento do manifesto pela
Internacional dos Intelectuais em 1992, Bourdieu avalia:
O intelectual é um ser paradoxal, que não pode se pensar como tal enquanto se
prender por meio da alternativa clássica da autonomia e do compromisso, da cultura
pura e da política. Isso porque se tem constituído, historicamente, sobre e mediante
a superação desta oposição: os escritores, os artistas e os cientistas se afirmaram
como intelectuais quando, durante o caso Dreyfus, interviram na vida política como
tais, quer dizer, com uma autoridade específica fundada sobre o pertencimento ao
mundo – relativamente autônomo – da arte, da ciência e da literatura, e em todos os
valores associados a essa autonomia: desinteresse, competência etc. O intelectual é
um personagem bidimensional, somente existe e subsiste como tal se, por um lado,
existe e subsiste um mundo intelectual autônomo (quer dizer, independente dos
poderes religiosos, políticos, econômicos), cujas leis específicas respeita, e se, por
outro lado, a autoridade específica que se forja nesse universo a favor da autonomia
está comprometida nas lutas políticas. Assim, longe de existir, como frequentemente
se crê, uma antinomia entre a busca da autonomia (que caracteriza a arte, a ciência
ou a literatura que se chamam puras) e a busca da eficácia política, é ao
incrementarem sua autonomia (e, por isso, entre outras coisas, sua liberdade de
crítica em relação aos poderes) que os intelectuais podem incrementar a eficácia de
uma ação política cujos fins e meios encontram seu princípio na lógica específica
dos campos. (BOURDIEU, 2015, p. 281, grifos do autor).

O paradoxo do intelectual consiste, portanto, no fato de que seu engajamento público
deve apontar e reafirmar sua autonomia como intelectual por meio de uma ação política
fundada na razão, assim denominada “Realpolitik da razão”:
Essa luta não pode ser senão coletiva, porque uma parte dos poderes aos quais os
intelectuais estão submetidos devem sua eficácia ao fato de que os intelectuais os
enfrentam em ordem dispersa, e competindo entre si. [...] Ela só é possível se, ao
sacrificar de modo definitivo o mito do “intelectual orgânico”, os produtores
culturais aceitam trabalhar coletivamente em defesa de seus próprios interesses [...] a
comprometer-se em uma ação racional de defesa das condições econômicas e sociais
da autonomia desses universos sociais privilegiados, onde se produzem e se
reproduzem os instrumentos materiais e intelectuais do que conhecemos como
Razão. Sem dúvida alguma, esta Realpolitik da Razão estará exposta à suspeita de
corporativismo. Mas deverá demonstrar, mediante os fins cujo serviço colocará os
meios, duramente conquistados, de sua autonomia, que se trata de um
corporativismo do universal. (BOURDIEU, 2015, p. 289-290, grifos do autor).

Em 1994, Bourdieu participa ativamente da criação do Parlamento Internacional dos
Escritores [Parlement International des Écrivains], 131 com a finalidade de organizar não
apenas uma solidariedade entre intelectuais e escritores de todo o mundo como também de
inventar novas formas de intervenção dos intelectuais no espaço público, para além das
formas tradicionais de assinaturas de petições e participações em protestos. A criação do
Parlamento dos Escritores foi uma resposta a uma série de assassinatos de escritores argelinos
que culminou com a morte de Tahar Djaout em junho de 1993. Sob a liderança de Bourdieu,
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Dissolvido em 2004, o comitê executivo era composto por com Jacques Derrida, Édouard Glissant, Salman
Rushdie e Christian Salmon, além de Pierre Bourdieu.
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foram mobilizados cerca de sessenta intelectuais para criar uma organização internacional
dedicada a denunciar a censura e fornecer apoio material a escritores perseguidos em todo o
mundo. O Parlamento dos Escritores organizou o periódico intitulado Autodafé, publicado em
cinco línguas, e atuou em torno de questões argelinas, bósnias e palestinas (WACQUANT,
2013).
Considero aqui que a atuação de Bourdieu junto a um público determinado, visível e
ativo não é, entretanto, suficiente para caracterizar essas experiências como uma sociologia
pública orgânica. De acordo com a classificação de Burawoy (2005a), entre o sociólogo
público orgânico e o público (do qual o sociólogo faz parte) deve haver uma relação de
diálogo, um processo educativo mútuo. A participação do intelectual restrita ao apoio e à
solidariedade é capaz de promover essa dupla conversação orgânica? Levando em
consideração o material empírico que revela esses engajamentos e a análise das teorias e
conceitos fundamentais para o entendimento da sociologia de Bourdieu, entendo que o
conjunto dessas experiências trata-se de mais um exemplo de sociologia pública tradicional,
pois Bourdieu se limitou a instigar debates dentro desses públicos, sem participar
efetivamente deles.

3.1.5 Passagens em jornais e revistas
Bourdieu construiu significativa relação de intervenção junto a um público extraacadêmico no campo jornalístico, exemplo de sociologia pública tradicional, em especial a
partir de 1995.
Para o jornal Le Monde, Bourdieu escreveu cerca de vinte artigos entre 1967 e 2000.
Na edição de 7 de dezembro de 1993, o jornal publicou uma entrevista de página inteira sobre
o recebimento da medalha pelo renomado Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS),
enfocando o apelo de Bourdieu ao “intelectual coletivo no modelo dos Enciclopedistas”, ou
seja, combinando a defesa da autonomia do campo científico com o enfrentamento público
dos desafios da sociedade contemporânea. Já o Le Monde Diplomatique publicou
aproximadamente onze artigos do autor a partir de 1961, incluindo alguns cursos ministrados
no Collège de France.
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Figura 6: A edição do jornal Le Monde (25/1/2002) traz uma matéria de capa sobre o falecimento de Bourdieu

Em entrevista, também ao Le Monde, publicada em 14 de janeiro de 1992 e
reproduzida em Contrafogos (1998a), Bourdieu enfatiza a necessidade de redefinir o papel do
intelectual crítico e seu papel político em um contexto em que o Estado se desresponsabiliza
do tratamento das questões sociais não somente na França, mas em toda a Europa:
Desejo que os escritores, os artistas, os filósofos e os cientistas possam se fazer
ouvir diretamente em todos os domínios da vida pública em que são competentes.
Creio que todo o mundo teria muito a ganhar se a lógica da vida intelectual, da
argumentação e da refutação, se estendesse à vida pública. Hoje, é a lógica da
política, da denúncia e da difamação, da “sloganização” e da falsificação do
pensamento do adversário que se estende muitas vezes à vida intelectual.
(BOURDIEU, 1998a, p. 18-19).

“Quanto mais velho fico, mais me sinto empurrado contra a ordem vigente.” Essa
frase, atribuída a Bourdieu em ocasião de uma entrevista a um canal de televisão e
reproduzida no Le Monde em 8 de maio de 1998 (apud CALLINICOS, 2009, p. 267), ilustra
de forma contundente a constatação tardia de Bourdieu sobre o compromisso moral de seu
engajamento público. No jornal O Globo, em 4 de outubro de 1997, foi publicada uma
entrevista por ocasião da publicação da edição brasileira de Sobre a televisão, também
reproduzida em Contrafogos:
Não é certo que eles [os intelectuais] possam desempenhar o grande papel positivo,
o do profeta inspirado, que eles têm tendência a se atribuir volta e meia nos períodos
de euforia. Já não seria mau se eles soubessem se abster de entrar em cumplicidade
ou mesmo colaborar com as forças que ameaçam destruir as próprias bases de sua
existência e de sua liberdade, ou seja, as forças do mercado. (BOURDIEU, 1998a, p.
114).
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A amplitude da popularidade de Bourdieu foi também evidenciada pelo convite feito
pela revista de música e artes Les Inrockuptibles para editar sua edição dupla de fim de ano.
Bourdieu aproveitou a oportunidade para oferecer espaço para aqueles geralmente excluídos
do “círculo midiático”: ativistas sindicais, representantes do “movimento social” e várias
outras figuras associadas à chamada “esquerda da esquerda”.
3.1.6 “A sociologia é um esporte de combate”
Em abril de 1993, junto com Abbe Pierre, sacerdote católico francês, Bourdieu foi
convidado a participar do conceituado programa La Marche du Siècle, apresentado por JeanMarie Cavada em horário nobre da televisão francesa. O tema do programa foi a miséria
social, na trilha da repercussão de A miséria do mundo.
Em 1996, duas conferências de Bourdieu intituladas “Sobre a televisão”, 132 produzidas
pelo Collège de France e pelo CNRS, foram ao ar na TV pública francesa. As conferências
foram publicadas posteriormente em livro de mesmo nome (BOURDIEU, 1997b). O primeiro
episódio desmonta os mecanismos de censura invisíveis, e o segundo explica de que forma a
televisão, que exerce um domínio no mundo do jornalismo, altera profundamente o
funcionamento do universo das artes, da literatura, da filosofia e da política, da justiça e da
ciência por meio da submissão demagógica às exigências da publicidade.
Sem dúvida, como parte das variadas entrevistas e vídeos destinados a um público
extra-acadêmico, uma experiência importante de constituição da sociologia pública
tradicional de Bourdieu foi o documentário La sociologie est un sport de combat, dirigido por
Pierre Carles (2001), que cobriu suas atividades profissionais – incluindo aí as de
engajamento público – no período de 1998 a 2001. O título do documentário é uma
caracterização feita por Bourdieu da própria sociologia durante entrevista a uma rádio (Droit
de Cité localizada em Val-Fourré) em 1o de dezembro de 1999: “Tenho sustentado que a
sociologia é um esporte de combate, um instrumento de autodefesa. Ela deve ser usada para se
defender, essencialmente, e ninguém tem o direito de se servir dela para atacar”.
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Disponíveis em: <http://notre-epoque.fr/2014/08/pierre-bourdieu-sur-la-television-et-le-journalisme>. Acesso
em: 20 out. 2016.
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Figura 7: Cartaz de divulgação do documentário A sociologia é um esporte de combate (2001)

Em uma das cenas mais marcantes do filme, o sociólogo é criticado por jovens
moradores de Val-Fourré por seu intelectualismo, ao que responde concluindo que “ser um
intelectual não é uma doença”:
Diz-se: “Um intelectual engajado é um intelectual que faz política”. Não, é um
intelectual que é intelectual. É um intelectual que intervém no espaço público, que
pode ser o espaço político, mas sem abandonar – senão é um palhaço – as exigências
ordinárias de sua atividade de pesquisador. Se ir na cena política é dizer qualquer
coisa, é deixar de ser intelectual. (LA SOCIOLOGIE EST UN SPORT DE
COMBAT, 2001). 133

Segundo o diretor Pierre Carles, o documentário teve como objetivo fazer a sociologia
e o próprio Bourdieu serem conhecidos pelo grande público, 134 por meio do acompanhamento
do trabalho cotidiano do sociólogo: no seminário de pesquisa, em um debate, em uma escola
da periferia, em uma rádio comunitária. Ainda de acordo com Carles, por um longo período,
Bourdieu resistiu à ideia do documentário e finalmente aceitou quase contra a sua vontade. 135
Quando questionado por não ter privilegiado a relação militante de Bourdieu com os
movimentos sociais, o diretor assume que
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Disponível em: <> (1:07:13-1:07:41). Acesso em: 20 mai. 2016.
Em entrevista, com Löic Wacquant, a Olivier Cyran em 15 de fevereiro de 2001. Disponível em:
<http://www.homme-moderne.org/images/films/pcarles/socio/cyran.html>. Acesso em: 20 mai. 2016.
135
A aceitação é atribuída à cumplicidade entre Bourdieu e Carles. Um aspecto da produção do documentário
que evidencia isso é a abordagem da intimidade restrita ao trabalho sociológico e a discrição da câmera mesmo
em momentos em que Bourdieu se dirige diretamente a ela, como a cena da leitura da carta de Jean-Luc Godard
que ele diz não compreender.
134
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esse é o aspecto mais conhecido porque é o mais midiatizado. As pesquisas de
Bourdieu me parecem mais determinantes que suas aparições na esfera pública. Seu
engajamento se situa acima de tudo em sua obra como pesquisador. Em uma
sequência do filme, ele é visto com sua equipe no processo de desenvolvimento dos
“indicadores do neoliberalismo”, quer dizer, dos instrumentos precisos, objetivos e
rigorosos que permitem medir o grau de avanço da política de mercado em tal ou
qual país. Esse é um bom exemplo de trabalho tanto científico quanto político.
Bourdieu é subversivo. (CARLES, 2001).

3.2 PARA UMA SOCIOLOGIA PÚBLICA DE FLORESTAN FERNANDES
Segundo Ianni (1987), Florestan Fernandes é o fundador da sociologia crítica no
Brasil, estilo de pensamento que questiona a realidade social a partir de suas relações e
processos na qualidade de formas de dominação política e apropriação econômica. Afirma
ainda que a sociologia de Fernandes sintetiza a mais abrangente interpretação da realidade
brasileira.
A trajetória de Fernandes é recuperada por Antonio Candido pela identificação das
seguintes etapas, imbricadas entre si: o Florestan dos anos 1940, que se orienta pela
construção do saber; o Florestan dos anos 1950, interessado na aplicação do saber ao mundo,
tendo já os instrumentos do saber sociológico em mãos; e, por fim, o “Florestan que, tendo
aplicado o saber à compreensão do mundo, transforma-o numa arma de combate”
(CANDIDO, 1987, p. 33).
Para Oliveira (2009), Florestan é um exemplo de sociólogo integral, que combinou,
apoiando-se nos termos de Burawoy, as sociologias crítica, profissional, para políticas
públicas e pública. Segundo Lima (2014, p. 58), à diferença de outros sociólogos brasileiros, a
militância política de Florestan Fernandes não esteve desvinculada da luta acadêmica pela
consolidação e profissionalização da sociologia no país.
Lançando um olhar mais geral sobre o lugar de Florestan na teoria da divisão do
trabalho sociológico de Burawoy, podemos verificar um “abandono” da sociologia
profissional em direção a um investimento progressivo da sociologia pública a partir de final
dos anos 1970. Entretanto, não podemos ignorar que, ao longo de sua trajetória, Fernandes
combinou, ainda que de forma desigual, o papel de sociólogo com o de cidadão. Podemos
elencar dois exemplos: o envolvimento na Campanha em Defesa da Escola Pública e, no
âmbito da própria academia, as investigações sobre o preconceito racial através da pesquisa
“Brancos e negros em São Paulo”, que foram realizadas por meio de um diálogo direto com
representantes de movimentos sociais negros.
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Foi com e contra o pano de fundo da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) que
Fernandes construiu, de forma mais intensa, sua sociologia pública. A passagem da década de
1970 para a de 1980 foi marcada por uma “flexibilização” do regime civil-militar. A partir de
1974, com o governo Geisel (1974-1979), a estratégia da “distensão” era mais um reflexo do
desgaste do regime do que propriamente um apelo democrático. Entre as medidas, podemos
citar a revogação do Ato Institucional n. 5 em 1978 e a suspensão parcial da censura prévia
aos meios de comunicação. Foi também nesse período que o chamado “milagre econômico”
mostrou seus primeiros sinais de esgotamento em 1974, associado à crise do capital que
começava a repercutir nos países do capitalismo periférico. O aumento no custo de vida e a
contenção dos salários aumentaram o descontentamento dos trabalhadores. Em 1978, os
metalúrgicos da região do ABC Paulista protagonizaram o maior ciclo grevista da história do
país.
Estando o regime civil-militar ainda mais desgastado, o governo Figueiredo (19791985) deu seguimento ao processo de “distensão” política. Em 1978, foi promulgada a
problemática Lei da Anistia, que desagradou os movimentos de oposição por não admitir
nenhuma punição aos responsáveis pela repressão institucional e, na mesma época, houve o
fim do bipartidarismo. As greves no ABC Paulista se mantiveram pelos anos de 1979 e 1980,
demarcando um ressurgimento do movimento sindical brasileiro e a necessidade de uma nova
organização nacional do movimento de trabalhadores.
A sociologia pública de Florestan Fernandes desponta nesse novo momento de
construção da luta política no país. Nesse período, tem início o surgimento de diversas
organizações e movimentos, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a renovação da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), as Comunidades Eclesiais de Base (CEB), o Partido
dos Trabalhadores (PT), além de comissões de fábrica, associações de bairro, organizações de
camponeses, de mulheres, de negros, de indígenas, entre outras. Fernandes via com
entusiasmo a construção desses movimentos, alguns deles inéditos em amplitude e em
profundidade, embora apontasse a necessidade de articulação com organizações e partidos
identificados com o socialismo revolucionário.
O golpe de 1964 assume importância crucial na sociologia pública de Fernandes, pois
contribui como evidência empírica para refinar sua compreensão sobre a revolução burguesa
no Brasil e, nesse sentido, da própria sociologia: “Tínhamos [...] um autorretrato do que é a
revolução burguesa na periferia sob o capitalismo monopolista. Não era preciso muita
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‘imaginação sociológica’ [...]: bastava deixar que os fatos capitais marcassem a história em
processo” (FERNANDES, 1977, p. 202-203, grifo do autor).
Após esse período, Fernandes se dedicou a uma luta com fronteiras maiores, utilizando
seu conhecimento e notoriedade para atingir públicos ainda mais amplos. No bojo desses
processos, uma de suas experiências de sociologia pública que, inclusive, ajudou a
desencadear outras foi a atividade jornalística, principalmente no jornal Folha de S.Paulo a
partir de 1984. No início da década de 1980, o jornal se tornou uma das forças ativas do
movimento “Diretas Já”, em um momento em que grande parte da imprensa ainda não estava
convencida desse caminho. Foi nesse contexto que o jornal Folha de S.Paulo abriu espaço,
em seu corpo editorial, para escritores dos mais variados matizes políticos, sendo Florestan
Fernandes um dos convidados, pelo então diretor, para a coluna “Tendências/Debates”.
Fernandes produziu reflexões sintonizadas com a situação política do país inspirado na
forma de um “tribuno do povo”, no sentido reivindicado por Lênin, uma das maiores
referências intelectuais e políticas ao final de sua trajetória. A função de publicista não
deixou, portanto, de ser uma forma de engajamento para os públicos na esfera da política,
sem, com isso, negar sua marca de sociólogo e professor. Fazem parte também da sociologia
pública de Fernandes variadas formas de intervenção, manifestos, declarações, participações
em programas de televisão e, especialmente, sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT),
por meio do qual exerceu a atividade parlamentar como deputado federal constituinte em
1987, sendo reeleito em 1991.
De todo modo, estamos diante de um intelectual que, como sociólogo público, se
vinculou de forma profunda a movimentos e a organizações que, em seu tempo, realizaram a
luta política “dos de baixo”. Partindo dessas reflexões, apresento a seguir as experiências mais
significativas da sociologia pública de Fernandes. Essas experiências servem como elementos
para a interpretação que busco oferecer sobre o significado dos engajamentos públicos do
sociólogo brasileiro a partir das contribuições de Burawoy.
3.2.1 “Brancos e negros em São Paulo”
A pesquisa sobre relações raciais em São Paulo (1955), encomendada pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco), foi realizada
a convite de Roger Bastide. Segundo Antonio Candido, essa experiência representou
“simbolicamente a consagração que o destacava como o sociólogo mais completo de sua
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geração” (CANDIDO, 2010, p. 351), sendo a mola que lançou Fernandes em rumos diferentes
do que seguira até então:
Levado a encarar uma situação contemporânea altamente dramática, ele foi
deslizando dos estudos de corte mais acadêmico para os que requerem um
posicionamento político por parte do estudioso consciente. Em outras palavras,
estava começando a atuação do sociólogo que conseguiria modificar a natureza da
sociologia no Brasil em nosso tempo, efetuando a operação difícil de combinar rigor
científico e visão política, de maneira a tornar a sociologia não apenas instrumento
de compreensão da realidade, mas contribuição teórica à transformação da
sociedade. (CANDIDO, 2010, p. 351).

Ainda segundo Antonio Candido, a pesquisa da Unesco sobre relações raciais iniciou
um processo de cruzamento entre as duas orientações presentes em Fernandes: o sociólogo de
grande formação teórica e o intelectual com consciência política: “o negro [...] [era] um
cidadão vivendo ao nosso lado, espoliado, privado, vítima do preconceito” e, por essas razões,
talvez tenha contribuído para Florestan “desenvolver formas extremamente participantes de
Sociologia” (CANDIDO, 1987, p. 34).
O ponto mais interessante dessa experiência, para os argumentos desta tese, foi a
metodologia empregada nessa pesquisa: “Florestan e Bastide resolveram mobilizar a
comunidade negra para participar da pesquisa como sujeito, junto com os pesquisadores”
(CERQUEIRA, 2004, p. 49). Trata-se de um exemplo de sociologia pública orgânica. Ao
convocar movimentos negros para serem parte ativa da pesquisa, o sociólogo e esse público
extra-acadêmico construíram uma dupla conversação, que resultou em um processo educativo
mútuo.
Dentre as técnicas de pesquisa empregadas, destacavam-se as reuniões entre militantes
negros e os colaboradores da pesquisa. Por parte do movimento negro, a pesquisa
proporcionou novas formas de consciência política e de possibilidades de organização do
próprio movimento social. Por parte de Fernandes e da equipe de pesquisadores, essa
participação permitiu delinear novos contornos à própria pesquisa. Além das novas formas de
consciência, a pesquisa aprofundou o processo autorreflexivo de Florestan quanto à sua
origem de classe. Fernandes identifica, nessa experiência, o início gradual de uma “nova era
da investigação sociológica no Brasil” (1977, p. 197), capaz de conjugar a elaboração teórica
com o engajamento político:
O impacto que eu recebi no estudo do negro não foi brincadeira. Estabeleceu-se uma
base de identificação profunda, em parte por causa do meu passado, em parte por
causa da minha experiência socialista prévia, em parte graças à origem que tenho –
descendo de uma família de imigrantes portugueses que se destroçou em São Paulo
–, condições sem as quais provavelmente tudo isso não apareceria e eu seria o típico
sociólogo profissional “neutro”, “seco” e “impecável”. Porém, dada a minha história
de vida, eu era a pessoa para fazer aquela pesquisa e aproveitar a oportunidade que
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ela oferecia de amadurecer o sociólogo como cientista e ser humano.
(FERNANDES, 1978, p. 96).

3.2.2 Na “campanha em defesa da escola pública”
A Campanha em Defesa da Escola Pública (1958-1966) surgiu na etapa final do
processo de tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), quando
entrou em cena o projeto de lei do deputado Carlos Lacerda, no final de 1958, incorporando
as recomendações do III Congresso Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, de
1948. Em uma verdadeira “cruzada”, a campanha tinha como objetivo conscientizar amplas
camadas da população brasileira sobre os problemas educacionais, visando exercer pressão
sobre deputados, senadores e o próprio presidente João Goulart para que rejeitassem o projeto
privatista. O desfecho não foi positivo e o projeto foi aprovado na forma da LDB de 1961.
Florestan Fernandes foi um dos intelectuais mais engajados na campanha, chegando a
afirmar ter sido “um dos membros mais devotados do grupo” (FERNANDES, 1976, p. 117).
O sociólogo entendeu sua participação como uma oportunidade de sair do relativo isolamento
acadêmico (FERNANDES, 1976):
Os intelectuais tiveram um papel importante e eu entrei nessa campanha depois de
certa vacilação, já que não me considerava competente para fazer dela e para discutir
problemas que eram muito mais da alçada do educador do que do sociólogo. Porém,
depois que eu vi que eu podia contribuir, como sociólogo, com um ângulo
construtivo de discussão do projeto e que a perspectiva sociológica garantia certa
eficácia na discussão dos problemas, passei a participar com intensidade crescente
na campanha. Isso quer dizer que a agitação que eu fiz é uma agitação que gira em
torno do debate sociológico, tendo em vista o nível de consciência crítica dos
problemas educacionais da nossa sociedade. Com isso, fui a vários lugares, de Norte
a Sul, de São Paulo para o interior e para o litoral. Ao todo, realizei umas cinquenta
e cinco ou sessenta conferências, debates, etc. sem contar as entrevistas e
declarações para a imprensa escrita e falada. (FERNANDES, 1978, p. 59-60).
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Figura 8: Florestan Fernandes (superior, à direita) em 1960, em ocasião da Campanha em Defesa da Escola
Pública

A participação na campanha como uma oportunidade de sair do “isolamento”
acadêmico não representou uma ruptura teórica, mas prática. O que estava em jogo não era,
segundo Fernandes (1978), uma possibilidade de fazer uma sociologia verdadeiramente
engajada, já que a ciência se engaja, inevitavelmente, em diferentes orientações políticas e
ideológicas. Apesar disso, como sociólogo, esse movimento permitiu “descobrir as
verdadeiras dimensões do papel que eu tinha ou poderia ter na sociedade brasileira”
(FERNANDES, 1978, p. 61).
Florestan proferiu palestras e participou de debates e de manifestações em diversos
estados, utilizando a análise sociológica para a elaboração de diagnósticos sobre a situação
educacional do país, ao mesmo tempo que esclarecia os efeitos nefastos do projeto de lei ao
beneficiar a escola privada em detrimento da educação pública. O papel de liderança na
campanha projetou Fernandes não apenas no estado paulista, mas em todo o país. 136
Desse modo, foi evidente a importância desse engajamento por haver oferecido uma
visão crítica do trabalho intelectual do sociólogo. Por não se voltar estritamente para a
comunidade acadêmica, mas para a sociedade da qual é parte, em sua condição de cidadão, 137

136

Sobretudo após a Campanha em Defesa da Escola Pública, Florestan Fernandes já está consolidado como
intelectual público nacional a tal ponto que o jornal Folha de S.Paulo chegou a noticiar, em algumas edições,
matérias sobre a movimentação interna da Congregação de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP), da
qual Florestan era membro.
137
Como consequência dessa notoriedade, em 1961 Florestan Fernandes recebe o título de cidadão emérito pela
Câmara Municipal de São Paulo.
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ali eu vivia praticamente os papéis intelectuais do sociólogo-militante. Era
participante do grupo e discutia em termos de participante para participante. [...] Era
um desdobramento da capacidade do observador direto de explorar a técnica de
observação participante, que permitia um aprofundamento vertical na observação e
no conhecimento da sociedade brasileira. (FERNANDES, 1978, p. 62-63).

Sua militância a favor da educação pública teve continuidade com as discussões que se
sucederam sobre a reforma universitária e a democratização do ensino. As intensas
participações na Campanha em Defesa da Escola Pública e no debate sobre a reforma
universitária representaram extensões públicas do compromisso de Fernandes com a
transformação e a democratização da sociedade pela chave da educação pública. Trata-se de
exemplos de sociologia pública orgânica: Fernandes era parte ativa desses públicos extraacadêmicos, em um movimento que extrapolou os muros da academia. O envolvimento de
Fernandes com a educação – que consistiu, como veremos mais adiante, em uma das
principais bandeiras de sua atuação parlamentar – lhe rendeu a homenagem pelo Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), quando batizou pelo nome de “Escola Nacional
Florestan Fernandes” sua escola de formação política de militantes para os movimentos
sociais.138

3.2.3 Passagens em jornais e revistas
Florestan Fernandes é conhecido por sua vasta publicação de artigos em jornais, por
meio dos quais construiu um notório papel de sociólogo público tradicional, nos termos de
Burawoy. Foi sobretudo por meio desse canal de comunicação com o grande público que
Fernandes se projetou como um dos mais importantes analistas políticos brasileiros.
Entre 1943 e 1946, por oportunidade de sua militância no Partido Socialista
Revolucionário (PSR), Fernandes iniciou a colaboração para o jornal Folha da Manhã, com
cerca de dezesseis artigos publicados. Também no início dos anos 1940, passou a colaborar
para o jornal Estado de São Paulo.139 Segundo Fernandes, “quanto à colaboração para o
Estado (e quase simultaneamente para a Folha da Manhã), só iniciaria [...] depois de vencer o

Inaugurada em 2005, a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), com sede em Guararema (SP), “visa à
formação através de parcerias com universidades públicas, sindicatos e movimentos sociais, nas diversas áreas
do conhecimento, com destaque para os seguintes temas: Agroecologia; Arte e Cultura; América Latina;
Economia; Educação; Direitos Humanos; Movimentos Sociais; Questão Agrária”. Disponível em:
<https://www.facebook.com/ENFF-Escola-Nacional-Florestan-Fernandes407714382684863/?ref=page_internal>. Acesso em: 27 nov. 2016.
139
No caso da colaboração para o jornal O Estado de São Paulo, a mediação ocorreu por dentro dos círculos da
academia. Foi Sérgio Milliet, por recomendação de Roger Bastide, que teve influência crucial em sua formação e
trajetória, que pôs o jornal à disposição de Fernandes em alternativa ao emprego na Biblioteca Municipal.
138
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temor de enfrentar o ‘grande público’” (1977, p. 162). Em outra passagem, o autor considera
que “o melhor é que esse tipo de ‘repercussão’ se refletia no mundo da universidade, abrindonos dentro dele as portas fechadas a sete chaves pelos componentes das esferas mais
conservadoras de nossas elites culturais” (FERNANDES, 1977, p. 165, grifo do autor).
Durante o período em que esteve vinculado ao PSR, Fernandes se dedicou à atividade
de publicista como parte de suas tarefas militantes junto a jornais trotskistas, dando sua
contribuição à imprensa “alternativa” do circuito de oposição à ditadura do Estado Novo.
Dentre esses periódicos, Opinião e Movimento se destacam pelo alcance editorial
significativo. Também no início de sua trajetória, constam publicações nos jornais Folha da
Noite e Jornal de São Paulo. A partir dos anos 1950, Fernandes publicou de forma esporádica
em O Estado de São Paulo.
A dedicação e a regularidade dessas contribuições foram alteradas de forma
significativa, sob novas condições, a partir de 1973. Marcando um período como “militante
solitário” (CANDIDO, 1987), Fernandes deu início a uma intensa atividade jornalística
durante e após o período de revogação da censura prévia pelo regime civil-militar. Ainda
assim, muitas de suas entrevistas e artigos foram modificados ou simplesmente não
publicados em virtude da censura. Fernandes chama a atenção para a modalidade dos
“compactos críticos”:140
Cada momento histórico tem (ou engendra) certas formas de comunicação entre
dissidentes e públicos insatisfeitos. Depois de uma certa “liberalização” [...], o jornal
assumiu o caráter de tribuna aberta e os entrevistados, na verdade, apenas forneciam
material para a constituição de escritos polêmicos, que merecem ser descritos como
compactos críticos. A responsabilidade ficava diluída entre o entrevistado, o
entrevistador (ou entrevistadores) e os jornais que publicassem o compacto.
(FERNANDES, F., 2011, p. 291).

Contudo, a versão mais “publicista” 141 de Florestan Fernandes se deu em 1984,
quando foi convidado para colaborar semanalmente na seção “Tendências/Debates” da Folha
de S.Paulo.142 O surpreendente conjunto de aproximadamente quinhentos artigos que
Fernandes publicou na Folha trazia reflexões que se inserem diretamente na conjuntura
política da “redemocratização” e que conformam também um modo determinado de
Após o período de autocensura mais rígida, os “compactos críticos” eram uma modalidade de publicação que
contribuía para retirar o intelectual crítico do isolamento, ainda que realizasse certa “filtragem” das críticas
(FERNANDES, F., 2011).
141
No mesmo sentido que o próprio Florestan atribui a Lênin, entendendo por o intelectual “cuja preeminência
política procedia de sua produção teórica e prática como ‘publicista’” (FERNANDES, 1978, p. 14), como
veremos mais adiante.
142
Em nota explicativa de Que tipo de República?, Fernandes (1986, p. 13) agradece a Otávio Filho, responsável
pelo convite para colaborar no jornal, a “paciência de esperar que eu vencesse o sectarismo do ‘guerrilheiro
político’ isolado”.
140
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intervenção política. O entendimento de que os jornais poderiam oferecer uma tribuna de
divulgação de sua interpretação da sociedade brasileira e do tipo de república que buscava
para o país marcou sua dedicação e seu compromisso com a coluna da Folha:143
Ambos os jornais [Folha de S.Paulo e Jornal do Brasil] me convidaram para o seu
corpo de colaboradores e têm publicado uma multidão de artigos de minha autoria.
[...] O tempo jornalístico é instantâneo e volátil. [...] quando a incongruência entre a
posição do publicista e a do jornal se torna excessiva, tende a prevalecer a linha
jornalística preestabelecida. O pluralismo democrático não se confunde com a
neutralidade absoluta. (FERNANDES, 2006, p. 24).

Além disso, constam publicações de Fernandes no Jornal do Brasil, em que também
foi colaborador regular, e em outros periódicos, como Pasquim, Portugal Democrático,
Jornal de Brasília, Decisão, Jornal do Socialista, CPB Notícias, Folha de Londrina, Jornal
Leia e o argentino La Opinión:
No fundo, cada artigo surgia como se eu estivesse escrevendo cartas aos leitores,
largando a pele de sociólogo em troca do papel de publicista, agarrado com
tenacidade às causas das classes oprimidas, à ótica socialista da luta de classes e à
difusão da desobediência civil com o patamar inicial de uma revolução democrática
de cunho proletário e popular. Solitário e impotente para ir mais longe, dediquei-me
a uma espécie de jornalismo político que partia da conjuntura para os movimentos
mais fundos da transformação da sociedade, combinando o saber sociológico
acumulado ao longo dos anos à necessidade de servir à imensa maioria dos
espoliados e àqueles que, como eu, estão dispostos a tudo para que o Brasil supere
para sempre uma degradante tradição de embrutecimento e de exclusão dos
oprimidos. (FERNANDES, 1986, p. 11, grifos meus).

O conjunto desses artigos combinava a escrita combativa com a análise política e
sociológica.144 Nas palavras de Antonio Candido (1986, p. 10), “como ato de pensamento e
como exemplo de militância pela palavra”. Foi por meio desses artigos que Fernandes
desenvolveu suas críticas mais severas ao “reacionarismo burguês” da ditadura civil-militar e
das forças sociais de sua sustentação, assim como a falácia do desengajamento dos militares
no processo de democratização e as transações políticas que representavam uma falsa
promessa de transformação. Esses aspectos revelariam a comprovação empírica de sua
descrença da democracia burguesa. Segundo Fernandes (1986), não seria sob a ditadura, mas
sob a “Nova República” que teríamos a mais clara definição política das impossibilidades
dessa democracia no Brasil. Seus últimos artigos publicados na década de 1990 abrem um
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A grande totalidade desse total de artigos foi publicada a partir da década de 1980, depois intensificada com a
periodicidade semanal (de 26/6/1989 a 7/8/1995). Pouco antes de sua internação e já prevendo sua inatividade,
Fernandes preparou três artigos, que foram publicados depois de seu falecimento, ocorrido em 10 de agosto de
1995: “O rateio da pobreza” publicado em 11/8/1995 e “Custos sociais do capitalismo” e “A situação histórica
concreta”, ambos publicados em 20/8/1995.
144
Segundo Antonio Candido (1987), e concordamos aqui, uma das marcas mais distintivas de Florestan
Fernandes.
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diálogo fortemente crítico contra a consolidação do projeto neoliberal no país, representado,
sobretudo, pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), presidente entre 1995 e 2002.

3.2.4 Indo a público
Ao longo de sua trajetória, Florestan Fernandes participou de intervenções públicas na
forma de manifestos e declarações. Seguindo a classificação de Burawoy (2005a), são
experiências de sociologia pública tradicional, em que os sociólogos se dirigem para públicos
extra-acadêmicos. No entanto, nos casos que analisamos a seguir, a construção dessa
sociologia pública tradicional esteve diretamente relacionada a experiências de sociologia
pública orgânica. Refiro-me, por exemplo, ao manifesto assinado por Fernandes contra a Lei
de Segurança Nacional, legislação de amparo à forte repressão política no país durante o
governo Vargas.145

Figura 9: Manifesto assinado por Fernandes publicado no jornal Folha da Manhã (8/10/1949)

Como vimos, Fernandes foi militante do Partido Socialista Revolucionário (PSR),
organização socialista de enfrentamento ao Estado Novo – vamos tratar dessa experiência
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A primeira Lei de Segurança Nacional (lei n. 38) foi promulgada em 4 de abril de 1935, sendo depois
reforçada pela lei n. 136/1935, pelo decreto-lei 431/1938 e pelo decreto-lei 4.766/1942. Além de outras
legislações em 1953 e durante o regime civil-militar (1967, 1969, 1978), a última “versão”, em vigor até os dias
de hoje, data de 1978 (lei 7.170/1983).
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mais adiante. O interessante aqui é observar que, como signatário do manifesto, a posição de
Fernandes como integrante de uma organização política traz a questão da sociologia pública
orgânica como cenário de fundo para esse exemplo de sociologia pública tradicional.
Outra experiência que também revela uma origem orgânica da sociologia pública
tradicional de Fernandes foi a carta de 9 de setembro de 1964 endereçada ao coronel
responsável pelo inquérito policial-militar junto à Universidade de São Paulo (USP). A carta,
intitulada “Autodefesa”, foi divulgada na grande imprensa e causou muita comoção.
Fernandes havia redigido a carta com certa antecedência, já prevendo o curso dos
acontecimentos, em virtude da perseguição política que vinha sofrendo no interior da USP
desde o golpe de 1964. No momento em que entregou a carta ao coronel, o sociólogo disse
que “a maior virtude do militar é a disciplina e a do intelectual é a rebeldia crítica; por isso,
não devo aceitar essa situação passivamente”:146
Em 1964, a minha inclusão em uma lista de professores a serem inquiridos pelos
policiais militares estava ligada à minha própria vida intelectual. Quando eu cheguei
à universidade, eu era o Florestan de origem proletária, o que nunca neguei. Eu não
procurei na universidade um meio de ascender socialmente e me confundir com as
elites. Sempre tive um papel ativo: me tornei assistente na Faculdade de Filosofia, e
a primeira coisa que comecei a fazer foi combater a cátedra, 147 uma forma arcaica de
autoridade do professor, e a lutar para a autogestão coletiva do departamento.
Inclusive, defendi a gestão paritária. Fiz parte das campanhas de defesa da escola
pública, pelas reformas estruturais de base e pela reforma universitária. Em 1964,
puniu-se esse padrão intelectual, indesejável em uma sociedade na qual as elites
querem manter a sua ordem de qualquer maneira. (FERNANDES, 1991a, p. 11,
grifos meus).

As motivações da perseguição política a Fernandes estão relacionadas às experiências
de engajamento público que o sociólogo manteve fora da universidade. Obviamente, isso não
reduz a importância das lutas que Fernandes travou dentro da universidade (como ele mesmo
se referiu no trecho anterior, “combater a cátedra”, “lutar para a autogestão coletiva do
departamento”, defender “a gestão paritária”), mas chama a atenção para o engajamento para
e com públicos extra-acadêmicos. Nesse caso, sua participação nas “campanhas de defesa da
escola pública” e “pelas reformas estruturais de base” constituem experiências de sociologia
pública orgânica, que contribuíram para o sociólogo ser incluído no inquérito policial-militar.

146

Relato de Florestan Fernandes Jr. a Laurez Cerqueira (2004, p. 94). Ainda de acordo com Cerqueira (2004),
Florestan Fernandes foi aconselhado por professores da USP, entre eles Antonio Candido, a não entregar a carta,
pois seria interpretada como uma retaliação formal.
147
A cátedra era parte da carreira docente e significava a posição permanente de um professor em determinada
disciplina. Em 1964, Florestan Fernandes foi efetivado como professor catedrático na cadeira de sociologia I.

154

Figura 10: O jornal Folha de S.Paulo (12/9/1964) traz a prisão de Florestan Fernandes como matéria de capa

Submetido ao inquérito, Fernandes foi processado, julgado e declarado inocente pela
justiça militar, embora tenha sido cassado e aposentado em 1969 pelo Ato Institucional n. 5.
Permaneceu preso “apenas” por três dias em virtude de uma expressiva campanha da opinião
pública, dada a repercussão alcançada pela carta publicada na imprensa.
Outro exemplo da sociologia pública tradicional de Fernandes foi uma série de
manifestações e debates para um público extra-acadêmico, que também tiveram a sociologia
pública orgânica como raiz dessas experiências. Uma dessas participações significativas foi
na Comissão de Inquérito Parlamentar sobre o Ensino Superior da Câmara dos Deputados em
Brasília, pouco antes da aprovação do texto da reforma universitária, em 1968 (fruto de sua
vinculação com a Campanha em Defesa da Escola Pública), e, anos mais tarde, na palestra
para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, em 1992. 148

Publicada como “Reflexões sobre o socialismo e a autoemancipação dos trabalhadores”, no livro Brasil: em
compasso de espera (FERNANDES, 2011). Cabe ressaltar que o convite para a palestra também se deveu à sua
atuação como sociólogo público orgânico.
148
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Figura 11: Fernandes em manifestação em defesa do ensino público, em 1988

3.2.5 No partido e no Parlamento
O engajamento de Florestan Fernandes em partido político se deu em duas
experiências e momentos distintos. Na primeira delas, ainda no início dos anos 1940,
Fernandes adere ao Partido Socialista Revolucionário (PSR), organização clandestina, de
orientação trotskista, liderada por Hermínio Sacchetta:
Em tempos difíceis, de ditadura e repressão policial, de censura e intolerância
política, essa cidade era um paraíso: ela arrancava o intelectual produzido tão
artificialmente de sua estufa e o lançava diretamente nos tumultos da sociedade de
classes, pela via da luta política clandestina. [...] O que a aprendizagem universitária
excluía, a politização (ou a socialização política), a sociedade oferecia abertamente
[...]. (FERNANDES, 1984, p. 81).

Refletindo posteriormente sobre sua militância no PSR, Fernandes identifica sua “luta
subterrânea contra o Estado Novo” como um “dever de participar da resistência estudantil e
das manifestações possíveis, abertas ou clandestinas, da oposição ao regime” (FERNANDES,
1977, p. 171):
Por isso, vi-me engajado não só em tarefas como redigir, mimeografar e distribuir
panfletos ou um pequeno “jornal”, este de luta contra a ditadura, quanto em um
projeto teórico de escopo mais amplo, de publicação dos clássicos do socialismo.
(FERNANDES, 1977, p. 171-172).

Conforme vimos nesta tese, Florestan Fernandes fez a tradução de Contribuição à
crítica da economia política, de Karl Marx, em 1946. Essa experiência foi entendida pelo
próprio sociólogo como parte de uma “atividade intelectual dos socialistas na cidade de São
Paulo” (FERNANDES, 1978, p. 14), ou seja, do sociólogo público orgânico no PSR.
Florestan considerou ainda que foram as lutas contra o Estado Novo e a participação na
organização trotskista que lhe permitiram ter “um contato mais profundo com o marxismo do
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que seria possível dentro da USP” (FERNANDES, 1978, p. 14). Por outro lado, essa atividade
de tradução, embora não estivesse voltada exclusivamente para um público acadêmico, só foi
possível graças a instrumentos e conhecimentos que Fernandes “retirou” da própria sociologia
e da academia.
De todo modo, para Fernandes (1984b), suas experiências de engajamento público no
período não foram construídas em virtude da condição universitária. Sua inserção na
academia foi acompanhada pela recusa de isolamento acadêmico, dada a efervescência dos
acontecimentos históricos e políticos e das lutas sociais em plena ditadura do Estado Novo: o
dinamismo operário da cidade de São Paulo dos anos 1940 e a atuação dos pequenos grupos
revolucionários.
Contudo, nos anos 1950, entre a universidade e o partido, Fernandes ficou com a
primeira opção e se distanciou da militância político-partidária – o que, décadas mais tarde,
atribuiu a uma consequência quase direta da conjuntura política. 149 Sua próxima experiência
de sociologia pública orgânica se deu somente uma década depois, quando esteve engajado na
Campanha em Defesa da Escola Pública.
O próprio Fernandes afirma que, passado o período de militância no PSR, foi
defrontado com uma “acomodação improdutiva” entre ser militante, “com o sacrifício de
minhas possibilidades intelectuais”, e ser universitário, “com atividades políticas de fachada”
(FERNANDES, 1986, p. 252). A escolha pela universidade não ocorreu, segundo o autor,
sem “feridas e frustrações”, mas foi determinada por uma realidade em que, ela mesma, não
apresentaria escolhas: “A esquerda ainda não possuía partidos que pudessem aproveitar o
intelectual rebelde de forma construtiva para o pensamento político revolucionário”.
Fora dos quadros institucionais da universidade e depois de um hiato de quase trinta e
cinco anos longe de organizações partidárias, uma nova ditadura no Brasil alterou o cenário
do engajamento público de Florestan, dessa vez como uma experiência dedicada de sociólogo
público orgânico no Partido dos Trabalhadores (PT):150
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Em entrevista para a revista Teoria e Debate, Fernandes (1991a, p. 8) confirmou que sua saída do PSR se deu
em razão dos próprios companheiros de partido, que “acharam que não seria conveniente que eu desperdiçasse o
tempo em um movimento de pequeno alcance, quando podia me dedicar a trabalhos de maior envergadura na
universidade. O Sacchetta, que era um homem esclarecido, me aconselhou: ‘É melhor você se afastar da
organização e se dedicar à universidade, que vai ser mais importante para nós’”. Segundo Antonio Candido
(1987, p. 34), “nós [Candido e Fernandes] discutíamos muito a respeito dessa divisão entre o militante político e
o professor universitário, sem nunca resolver de maneira satisfatória se o professor tinha direito de trazer as suas
convicções políticas para a aula, e se uma atitude acadêmica era compatível com o empenho político”.
150
“Foi nesse início da década de 70 que a doença dele começou a se manifestar. E, além disso, ele ficou meio
isolado. Os amigos sumiram e ele não tinha mais o espaço da universidade. Ele não tinha a quem falar. Ele só se
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Desde o início, senti uma grande simpatia pelo PT. Mas, ao mesmo tempo, tinha
medo de entrar para o partido [...]. Eu preferia uma concentração mais nítida de
valores políticos operários, dentro de uma tradição que teria de ser anarquista ou
marxista. Como o anarquismo não tem condições de derrubar uma sociedade
capitalista organizada, a única alternativa para mim era a marxista. [...] Até que o
Lula marcou um encontro no Sindicato dos Metalúrgicos. [...] Houve um momento
em que ele quis usar a superioridade natural do operário diante do intelectual
marxista, e perguntou: “Bom, afinal, você é nosso aliado ou inimigo?” E eu
respondi: “Isso não pega comigo, porque eu tenho origem inferior à sua. Comecei a
trabalhar com 6 anos. Para mim, um operário tanto pode aderir a um movimento
fascista como a um movimento socialista, ou ficar indiferente. Eu não sou obrerista
e não me ajoelho diante do deus operário. Para eu entrar no PT, quero que ele defina
seu programa, esclarecendo melhor quais as opções que envolvem a sua presença
como núcleo político da classe trabalhadora”. [...] Os laços foram se estreitando e eu
fui sendo empurrado para o PT por essas pressões morais. O Antonio Candido, que é
uma pessoa a qual eu dedico uma amizade profunda, uma espécie de irmão,
pertencia ao PT. [...] Além disso, não via alternativas que se definissem dentro de
uma linha mais ortodoxa, mais unificada. [...] Um dia, em 1986, na saída da aula da
USP, meu filho me disse que o Lula queria falar comigo. Ele me levou ao Diretório
Nacional e o Lula estava lá, junto com o José Dirceu e mais algumas pessoas, e
perguntou se eu queria ser candidato a deputado federal constituinte. Eu respondi:
“Não sou político profissional, portanto não sei fazer campanha política. Não tenho
recursos para financiar uma campanha. Também estou recém-saído do hospital e a
campanha vai ser muito desgastante para mim.” Apesar disso, ele insistiu. Eu
perguntei: “O que o PT oferece para que eu seja candidato? Vocês me dão alguma
coisa?” Ele disse: “Nada. Você é que vai dar 30% de tudo o que recolher para o
partido.” Caí na gargalhada e respondi: “Está bom, assim eu aceito.” Preenchemos a
ficha de inscrição, saí candidato do partido e fui eleito. (FERNANDES, 1991a, p.
15).

A vinculação de Florestan Fernandes como sociólogo público orgânico do PT é
bastante clara quando ele afirma que não se transformou em deputado, mas continuou sendo o
mesmo sociólogo; dessa vez, porém, exercendo suas atividades no Parlamento, e não na
universidade.

reencontrou novamente, recuperou a felicidade, quando entrou para a política partidária” (FERNANDES, H.;
FERNANDES Jr., 1995, p. 25).
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Figura 12: Propaganda da candidatura de Florestan Fernandes a deputado federal publicada na Folha de S.Paulo
(14/11/1986)

Florestan Fernandes (PT-SP) foi eleito deputado federal constituinte com mais de 50
mil votos, exercendo o primeiro mandato no período de 1987 a 1990. No lançamento da
candidatura, o sociólogo pôs para si duas tarefas: “servir como militante da campanha pela
Constituinte” e, sendo eleito, batalhar por uma Carta “que se torne instrumento de luta política
dos oprimidos e das classes trabalhadoras” (FERNANDES, 2006, p. 123). Essas tarefas
partem da avaliação do sociólogo de que a nova Constituição é um objeto de disputa tanto do
reacionarismo quanto de uma democracia popular que deveria apontar para uma construção
socialista:
A campanha foi improvisada e conteve elevado grau de espontaneidade –
paradoxalmente, as razões da vitória a que chegamos. Amigos, leitores, antigos e
novos estudantes, jovens desconhecidos, intelectuais de renome, colegas, parentes,
operários e sindicalistas de extrema esquerda, Luís Carlos Prestes e diversas
personalidades políticas compuseram por conta própria ou a organização e o
financiamento da campanha, ou a difusão da candidatura. Provaram o que é uma
campanha eleitoral de sentido socialista, fundada na solidariedade humana, na
fraternidade das ideias e no altruísmo pessoal. Foi esse apoio que me tornou
candidato e não um simples figurante de eleições rituais e corrompidas pelo poder
econômico (FERNANDES, 2006, p. 22, grifo do autor).
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No manifesto “Compromisso político”, publicado no jornal de lançamento da
campanha à eleição como deputado constituinte, Fernandes afirma:
Não sou operário nem pretendo qualificar-me como equivalente do operário na
condição de “trabalhador intelectual” e de “professor”. Sou um ativista marxista e
me apresento como candidato a deputado federal pelo PT, ou seja, como intelectual
a serviço deste partido. [...] Não pretendo tornar-me um “político profissional”,
iniciar uma “carreira política”. [...] Almejo desdobrar as minhas atividades em duas
direções. Primeiro, na campanha política, aproveitar todas as oportunidades para que
os debates aumentem a consciência de classe dos trabalhadores [...]. Segundo, se for
eleito, disponho-me a dedicar-me, nos limites de minhas faculdades intelectuais e
políticas, ao papel efetivo de um mandatário dos interesses reais do proletariado
como classe e de suas organizações sindicais, partidárias e culturais. (2006, p. 138139).

Em outra ocasião, após o início de seu primeiro ano de mandato, afirma ser “acima de
tudo um intelectual”, com todas as contradições da vida acadêmica que essa categoria encerra:
Sou acima de tudo um intelectual, com uma experiência militante magra, de uma
dezena de anos, nas condições de uma ditadura ultrarrepressiva (a do Estado Novo),
e uma prática acadêmica mais profunda e marcante. Mas, como Lênin, desconfio dos
intelectuais. [...] A questão é mais grave no Brasil. Os intelectuais são universitários,
e sua erudição se prende à carreira acadêmica, não à atividade revolucionária.
(FERNANDES, 2006, p. 236).

Figura 13: Em 1989, durante seu primeiro mandato, em apoio à mobilização em frente ao Congresso Nacional
(na foto, aparece a gravata sendo lançada em resposta aos comentários de que tinha a aparência de um burguês)

Florestan foi reeleito em 1990, permanecendo até o final de seu mandato, em 1994. 151
Ao longo dos dois mandatos, podemos perceber um sentido geral como sociólogo público

“Sem medo de ser socialista” foi o slogan da campanha em 1990, em diálogo com o “Sem medo de ser feliz”,
da campanha à presidência de Lula no mesmo período.
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orgânico da luta pela educação pública e a centralidade de sua intervenção pública na questão
dos negros, dos povos indígenas e das camadas mais subalternizadas da sociedade brasileira:
[...] a transformação proletária da ordem dificilmente pode atravessar pelos
caminhos da continuidade política e da ação parlamentar. A luta de classes procede
com violência a partir de cima. A réplica é posta no mesmo plano pelos de baixo,
através da violência institucionalizada ou não. (FERNANDES, 2006, p. 23).

Na Assembleia Nacional Constituinte, Fernandes apresentou 93 emendas, tendo sido
aprovadas 34. Foi membro titular na Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes e
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação e na Subcomissão da Educação, Cultura e
Esportes. Atuou como suplente na Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia
das Instituições e na Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de Sua Segurança. A
dedicação ao mandato fez de Fernandes um dos deputados mais conhecidos da Assembleia
Nacional Constituinte, fato que não deixa de estar relacionado à sua intensa atividade
jornalística, que exercia de forma paralela. Posteriormente à promulgação da nova
Constituição, o sociólogo participou ativamente do processo de elaboração, discussão e
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, iniciado em dezembro de
1988.
Durante todo o período em que esteve no PT, Fernandes participou organicamente das
atividades partidárias. No primeiro congresso do partido, teve sua intervenção reunida em
livro, O PT em movimento: contribuição ao I Congresso do Partido dos Trabalhadores
(FERNANDES, 1991b). Como vimos, desde o início, Florestan não se incorporou
acriticamente ao PT. Ao longo do segundo mandato, intensificou suas críticas em direção aos
rumos do partido que, em suas palavras, avançou em direção a “modelos burgueses” em
detrimento de “modelos propriamente proletários e socialistas”, por enfatizar o que chamou
de “técnica eleitoral competitiva” (FERNANDES, 1991a, p. 17):
[...] o processo eleitoral não é o objetivo em si, é um processo político no qual está
em jogo a conscientização do estudante, do trabalhador, a identidade socialista. O
objetivo é desempenhar tarefas políticas do partido. É lamentável dizer que isto não
ocorreu. (FERNANDES, 1991a, p. 17).
É importante que dentro do PT nós lutemos por concepções proletárias de
socialismo. No Brasil, não há solução possível sem que a classe trabalhadora se una
com o setor mais miserável e espoliado da sociedade. Essa é a função que o PT pode
exercer melhor que qualquer outro partido. [...] No momento em que o PT renegar a
sua função de servir de espinha dorsal à luta política dos trabalhadores, deixando de
ser um partido de revolução contra a ordem, ele deixará de ter importância para a
instauração da democracia com igualdade social no Brasil. (FERNANDES, 1991a,
p. 16).

Ou seja, grande parte de suas críticas revelam uma preocupação com a orientação
política do partido. Segundo Fernandes (1991a, p. 16), na medida em que o partido “aceita a
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representação política dentro da sociedade capitalista, o socialismo perde seu vigor
revolucionário”.
3.2.6 Na “roda viva”
Além de documentários sobre a vida e a obra de Florestan Fernandes – como o
premiado Florestan Fernandes, o mestre (2004), produzido pela TV Câmara – e de algumas
participações em programas na televisão, como em Vox Populi (1984) e Roda Viva (1994),
ambos da TV Cultura. Trata-se de experiências de sociologia pública tradicional de
Fernandes.
O programa Roda Viva foi ao ar, ao vivo, no dia 5 de dezembro de 1994, quando se
aproximava o final do segundo mandato de Florestan. As entrevistas versaram sobre os
limites da democracia brasileira e as perspectivas do sociólogo sobre o governo de Fernando
Henrique Cardoso (PSDB), seu ex-aluno e amigo desde os tempos da USP.

Figura 14: Florestan Fernandes no programa Roda Viva, da TV Cultura, em 5/12/1994

Durante a entrevista, Fernandes se referiu ao momento de sua reeleição ao cargo de
deputado federal:
Nas duas campanhas políticas que eu fiz para disputar o mandato de deputado
federal – a primeira, com engajamento porque eu tinha esperanças na Constituição; e
a segunda, sem tanto entusiasmo, tanto que fui a Portugal, recebi lá o título de
doutor honoris causa, um título que eles davam a uma personalidade na data
comemorativa dos setecentos anos de existência da Universidade de Coimbra –, fiz
tudo que pude para não ser eleito para um segundo mandato... E fui eleito. Agora,
terceiro mandato, eu não tenho condições, nem físicas e nem... [...] volitivas, vamos
dizer, para desempenhar. E diz respeito a experiências que me permitiram conhecer
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o nosso parlamento por dentro. A melhor escola que eu encontrei para conhecer o
Brasil, a partir do topo das elites... (FERNANDES, 1994).

Questionado sobre o PT e as políticas de conciliação de classe, Fernandes destaca que
estariam diante dele duas possibilidades, dependendo dos rumos do partido: permanecer no
PT e tentar acompanhar a “marcha do partido” ou, “se essa marcha se revelar deficiente ou
indesejável”, romper com o partido e retornar à sua condição de “militante solitário”
(FERNANDES, 1994) – condição que, aliás, o acompanhou em grande parte de sua
trajetória.152

3.3 TRANSFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS E ESTRATÉGIAS: CAMINHOS PARA UMA
SOCIOLOGIA PÚBLICA
Para encaminhar essa discussão, enfatizamos uma visão de processo dessas trajetórias
biográficas e sociológicas que busca o encadeamento lógico e histórico dos fenômenos, com
base nas considerações do filósofo húngaro István Mészáros. De certa forma, a discussão
trazida por Mészáros remonta ao debate sociológico entre agência e estrutura que a noção de
trajetória como processo, que reivindicamos nesta tese, busca dar conta.
As principais linhas esquemáticas de uma ideia sintetizadora fundamental podem
estar presentes – ou melhor: têm de estar presentes – na mente de um filósofo
quando este desenvolve, num texto determinado, algumas de suas implicações
concretas em contextos particulares. É claro que uma tal ideia pode experimentar
transformações importantes [...]. [Mas] não se pode entender adequadamente o
pensamento de um filósofo [teórico] sem alcançar, através dos seus vários estratos,
aquela síntese original que o estrutura dialeticamente, em todas as manifestações
sucessivas. (MÉSZÁROS, 1972, p. 17).

“Ele agora era mais facilmente encontrado em conferências sindicais do que em
seminários acadêmicos”, afirmou Callinicos (1999) para destacar a dedicação da última
década da vida de Bourdieu ao engajamento público. O militante camponês José Bové
afirmou que “ele tomou parte dos debates por dois dias. Ele estava lá, anônimo entre todas
aquelas pessoas” (apud CALLINICOS, 1999), referindo-se à participação de Bourdieu na
grande manifestação em Millau, em junho de 2000. Já Florestan Fernandes emerge da
ditadura civil-militar brasileira e com ela (MARTINEZ, 2006), e “converte-se em pedagogo
da revolução”, “ultrapassa o terreno da sociologia [no sentido profissional] e franqueia a
fronteira do socialismo revolucionário” (NETTO, 1987, p. 295).
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Quando de sua participação no Roda Viva, Fernandes já estava com a saúde debilitada. Veio a falecer no ano
seguinte, em 10 de agosto de 1995. Sua morte foi decorrente de um malsucedido transplante de fígado, por falha
da equipe médica, em virtude da hepatite C, doença que o acompanhou por vinte e um anos. A hepatite foi
contraída em decorrência de uma transfusão de sangue contaminado pelo vírus.
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Mais do que supor dois casos exemplares de “ruptura”, compreendemos que os novos
compromissos intelectuais de Bourdieu e Fernandes se localizam no marco das inflexões
possíveis que comportam suas trajetórias biográficas e sociológicas. Ou seja, ainda que tais
compromissos não tenham sido revelados com a intensidade em que estiveram presentes em
um momento tardio desses sociólogos, alguns de seus traços fundamentais já tinham se
estabelecido, ainda que de forma difusa e não teoricamente refletida.
Cabe considerar que o engajamento e o não engajamento153 não são escolhas
soberanas, justificadas por si mesmas; precisam ser mediadas por elementos que envolvem
contextos sociais e estratégias de ação, individuais e coletivas. É nesse sentido que busco
relacionar o engajamento individual de Bourdieu e Fernandes a outras determinações que
extrapolam a decisão e a estratégia individual. As razões para as ausências ou abstenções são
discutíveis, mas não justificam, de forma alguma, anular ou rebaixar os compromissos
políticos tardios de Bourdieu e Fernandes.
De todo modo, as inflexões presentes nas trajetórias de Bourdieu e Fernandes, que
interessam diretamente a esta tese, dizem menos respeito às suas concepções teóricas em si e
mais à forma de intervenção pública e à sua implicação política.154 Aparentemente sublimadas
pela atividade acadêmica, o engajamento público de Bourdieu e Fernandes junto a públicos
extra-acadêmicos passou, ao final das trajetórias de ambos, a resultar em ações mais concretas
e visíveis. A adoção dessa forma tardia mais pública de intervenção está relacionada, sem
dúvida, às transformações societárias que puseram em xeque direitos políticos, civis e sociais,
cujos ataques ganharam diferentes matizes, dependendo do contexto histórico em que se
inseriram. Era urgente, portanto, intervir na realidade social por meio de uma sociologia
pública.
Ademais, em ambos os autores, a dedicação à vida acadêmica não esteve propriamente
descolada de intervenções políticas ao longo de suas trajetórias. O que queremos apontar é
que a forma mais pública dessas intervenções, por meio de ações concretas e experiências de
engajamento com visibilidade pública e midiática, só foi marcante em Bourdieu a partir de
1995; já em Fernandes, a partir de 1984 155.

153

Não busco, com isso, afirmar que o não engajamento consiste em uma postura neutra, já que traz em si, no
mínimo, uma cumplicidade com a “ordem” social. Considero a possibilidade de não engajamento apenas para
fins de análise.
154
Ainda assim, mais adiante é analisada a relação dessas experiências de engajamento a partir das concepções
sociológicas fundamentais desses sociólogos. Um desdobramento possível é que, no caso de Bourdieu, ao
contrário de Fernandes, suas teorias mais persistiam do que extrapolaram suas categorias de campo e de habitus.
155
Como vimos, em ocasião do discurso de Bourdieu na estação ferroviária de Lyon em 1995 e quando
Fernandes passou a integrar o corpo editorial da Folha de S.Paulo, em 1984.
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Um aspecto relevante dessas inflexões corresponde ao desenvolvimento de uma nova
forma de comunicação intelectual em relação ao estilo de prosa anterior a esses momentos,
especialmente quando da consagração de Bourdieu e Fernandes como sociólogos
profissionais. No sociólogo francês, esse aspecto linguístico é ainda mais marcante: quanto
mais persistia em sua tarefa de desnudar e atacar a academia, mais acadêmico se tornava –
ainda mais que muitos outros intelectuais, por seu modo de exposição elitista, exigente, com o
uso deliberado do grego e do latim. Segundo Burawoy, em relação a Bourdieu,
[...] seus textos são impenetráveis e inacessíveis; suas frases entrecortadas e
autoadjetivadas são enigmas difíceis de decifrar; e seus livros estão parcialmente
inacabados e repletos de digressões. Apenas no final da vida, quando ele ingressou
mais francamente na arena política, é que seus escritos se tornaram mais
abertamente politizados e transparentes. (BURAWOY, 2010a, p. 12).

Sobre Fernandes, diz Antonio Candido:
Ele partiu, na mocidade, da escrita pesada, em dois sentidos: cheia de matéria e sem
complacência com o leitor, como ocorre frequentemente nos que se orientam pela
busca da verdade acima de tudo. A seguir foi obtendo uma forma flexível, e creio
que para isso contribuiu a combinação crescente dos intuitos políticos com os mais
propriamente intelectuais. Afinal chegou a um estilo comunicativo e refinado, de
extraordinária precisão, sem perda de solidez na informação nem de rigor no
argumento. Por isso estes escritos não são jornalismo político habitual, mas síntese
rara de ciência e prática, densidade intelectual e clareza de entendimento. Com eles
Florestan Fernandes se alinha entre os maiores escritores políticos do Brasil. (1986,
p. 9-10).

A seguir, dois exemplos que revelam, em ambos os sociólogos, uma linguagem lenta,
antijornalística e hermética:
Em suma, o trabalho científico tem em vista estabelecer um conhecimento adequado
não só do espaço das relações objetivas entre as diferentes posições constitutivas do
campo mas também das relações necessárias estabelecidas, pela mediação dos
habitus dos seus ocupantes, entre essas posições e as tomadas de posição
correspondentes, quer dizer, entre os pontos ocupados neste espaço e os pontos de
vista sobre este mesmo espaço, que participam na realidade e no devir deste espaço.
(BOURDIEU, 2000 [1989], p. 150).
A construção do caso típico, que se obtém mediante a observação experimental, e a
formulação de sua explicação, que constitui um processo lógico de abstração e de
generalização das instâncias empíricas, interpretativamente relevantes, encontram
uma expressão comum nas mesmas operações intelectuais, que culminam na
descrição sintética do fenômeno. (FERNANDES, 1972, p. 7).

Para além da análise dos objetos sociológicos presentes nos trechos anteriores e nos
seguintes, que não vem ao caso aqui, cabe destacar a crescente abertura da linguagem a
públicos para além de seus pares acadêmicos. Podemos perceber a seguir dois exemplos dessa
mudança estilística:
Quando o desemprego, como hoje em muitos países europeus, atinge taxas muito
elevadas e a precariedade afeta uma parte muito importante da população, operários,
empregados no comércio e na indústria, mas também jornalistas, professores,
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estudantes, o trabalho se torna uma coisa rara, desejável a qualquer preço,
submetendo os trabalhadores aos empregadores e estes, como se pode ver todos os
dias, usam e abusam do poder que assim lhes é dado. (BOURDIEU, 1998a, p. 122).
O golpe de Estado de 1964 abriu a rota para o “desenvolvimento econômico
acelerado”. O setor militar tomou como meta a estabilidade política a qualquer
preço, oferecendo ao grande capital estrangeiro e nacional uma oportunidade
histórica única, de exploração intensiva de mão de obra barata, de apropriação
devastadora de recursos naturais pilhados de forma colonial, de financiamento
público ou sob a responsabilidade do Estado de uma vasta infraestrutura à
implantação do modo de produção capitalista monopolista (ou oligopolista) [...].
(FERNANDES, 2010, p. 268).

Além de um novo estilo de comunicação (que reverberou em um tratamento de novos
temas e abordagens), o engajamento público de Bourdieu e Fernandes ganhou visibilidade e,
inevitavelmente, foi alvo de análises e balanços. A ausência de um engajamento público ativo
em Bourdieu nos acontecimentos políticos de maio de 1968 e no período subsequente foi
relembrada pela mídia, enquanto, a partir de 1995, o sociólogo tenha sido um dos poucos
intelectuais presentes nos movimentos desse período. No caso de Fernandes, após o período
traumático de sua cassação e aposentadoria compulsória, por meio das brechas abertas pela
ditadura, o sociólogo brasileiro realizou seu ingresso definitivo no cenário político e
partidário. A cobrança de um compromisso mais orgânico com as lutas de seu tempo veio do
próprio Fernandes, que dedicou muitas páginas a justificar sua relativa “abstenção” pública e
política em períodos anteriores.
Assim como Bourdieu se encontrou absorvido pelas transformações societárias dos
anos 1990 na França, Fernandes não passou imune à onda de greves em 1979 do movimento
sindical, além da emergência de diversos movimentos sociais no Brasil. Ou seja,
consideramos que as transformações societárias contribuíram para modificar os sentidos das
trajetórias biográfica e sociológica de Bourdieu e Fernandes em direção à sociologia pública.
Bourdieu foi, notadamente, o maior sociólogo público francês do contexto de
mobilizações antineoliberais dos anos 1990; e Florestan Fernandes, o maior sociólogo público
brasileiro, especialmente a partir de início dos anos 1980. Foi também, aproximadamente
nesse momento, que Fernandes não apenas localizou a tensão do intelectual em sua trajetória,
mas a resolveu teoricamente no interior da própria obra. No caso de Bourdieu, não. Vejamos,
então, quais são os termos dessa hipótese e em que medida a forma como Bourdieu e
Fernandes enfrentaram essa tensão ajudou a construir determinadas modalidades de
engajamento público e, mais especificamente, determinados sentidos de sociologia pública.
Cabe, portanto, analisar o sentido das sociologias públicas de Fernandes e Bourdieu, e em que
medida esses engajamentos têm, por parte dos autores, uma teoria subjacente a essas práticas
e vice-versa.
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A análise dos aspectos que diferenciam e aproximam os caminhos das sociologias
públicas de Bourdieu e Fernandes é realizada à luz das distinções entre a sociologia pública
tradicional e a orgânica, que apresentamos mais detidamente no primeiro capítulo. Tendo
como fundamento a produção de um conhecimento reflexivo, a sociologia pública tradicional
é a modalidade de produção de conhecimento para públicos extra-acadêmicos, ao passo que a
sociologia pública orgânica produz conhecimento com públicos extra-acadêmicos. Em outras
palavras, distinguem-se pelo fato de que o sociólogo participa (orgânica) desses públicos ou
se dirige a eles (tradicional).
As análises permitem verificar que, conforme vimos anteriormente, as estratégias de
engajamento ensaiadas por Bourdieu no contexto pós-1995 tiveram como foco a produção de
livros de bolso como parte de sua inovação na forma de engajamento público, especialmente
ilustradas pela associação Raisons d’Agir, e publicações em jornais de circulação nacional.
Esses registros, como afirma Callinicos (2009), representam muito mais uma coleção de
textos ocasionais do que um tratado teórico sistematizado. Além disso, outra chave para
reconstruir o que seria uma “sociologia pública de Bourdieu” passa, necessariamente, por sua
participação em protestos públicos como forma de manifestar sua solidariedade às ações de
denúncia e resistência. Esses elementos revelam a presença de uma sociologia pública
tradicional, seguindo a categorização proposta por Burawoy (2005a).
Cabe retomar alguns elementos que buscamos desenvolver ao longo do segundo
capítulo. A forma tomada pelo engajamento público ao final da trajetória de Bourdieu não
deixa de estar relacionada, mesmo que indiretamente, à defesa da antinomia entre a opinião
(senso comum) e a sociologia – ver, por exemplo, Ofício de sociólogo (2010), uma de suas
obras mais importantes. Para Bourdieu, a produção de conhecimentos e representações sobre
o mundo social é quase uma exclusividade dos intelectuais. Ainda que preconize a produção
do conhecimento sociológico em um campo científico autônomo, considera necessária a
divulgação pública desse conhecimento.
Em escritos tardios, o sociólogo francês defende a figura do intelectual coletivo como
aquele intelectual capaz de combinar autonomia e engajamento. Autonomia porque trabalha
segundo as regras próprias de seu campo, baseadas na lógica universalista e desinteressada.
Engajamento porque está orientado para um programa de ação coletiva. Daí deriva seu caráter
bidimensional: ao reforçar a autonomia e afastar a tentação do isolamento, o intelectual
coletivo produz um conhecimento engajado somente pelo fato de estar apoiado em sua
autonomia como intelectual. O que buscamos demonstrar é que está ausente um
entrelaçamento orgânico (tal como Burawoy apresenta em sua sociologia pública orgânica)
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entre conhecimento sociológico e públicos extra-acadêmicos tanto nas experiências concretas
da sociologia pública de Bourdieu quanto em suas formulações teóricas, dada a concepção
acerca do caráter bidimensional do intelectual coletivo. Vejamos, a seguir, os elementos que
nos permitem chegar a essa conclusão.
Em nome da autonomia do campo científico, Bourdieu realiza uma divisão entre teoria
e prática que está em acordo com os “compromissos científicos” que, a todo custo, ele
buscou, sociologicamente, defender. No entanto, em termos de suas experiências de
sociologia pública tradicional, na figura daquele que ia a público apresentar suas críticas ao
neoliberalismo e seu apoio aos movimentos sociais, Bourdieu pareceu fugir, ainda que
parcialmente, daqueles mesmos compromissos científicos, não se preocupando em estar
legitimado por sua competência específica para realizar esse engajamento.
Para Bourdieu, desde que autorizada por sua competência científica, o sociólogo pode
constituir-se como uma instância coletiva capaz de intervir nas questões públicas.
“Corporativismo do universal” foi a denominação dada a esse programa de ação coletiva dos
intelectuais fundada na razão e na ciência. Ou seja, quanto maior a autonomia do campo
(científico em nosso caso), maiores as chances de o sociólogo estar autorizado a se pronunciar
no campo político. Em diversas passagens de Contrafogos e de Contrafogos 2, Bourdieu
(1998a, 2001a) dirige-se diretamente aos pesquisadores e aos intelectuais, conclamando-os
para o engajamento público e o compromisso cívico para com a sociedade francesa.
A proposta de Bourdieu envolve, portanto, a reabilitação da figura do intelectual,
dessa vez para preservar a autonomia da produção científica e cultural, da qual (usualmente)
sua autoridade é derivada. Contudo, ainda que, de acordo com Bourdieu, a autoridade pública
dos intelectuais derive de sua posição no interior dos campos culturais autônomos, eles
intervêm politicamente em nome de valores relacionados a um “universalismo ético e
científico” (1996, p. 342).
Bourdieu incorporou, tardiamente, um sociólogo público que se preocupou mais em
responder, a seu modo, às exigências que estavam dadas na sociedade do que em ser a
personificação do modelo de intelectual coletivo que ele mesmo formulou. Concentrou seus
esforços em estabelecer uma comunicação com audiências extra-acadêmicas sobre as
questões públicas de seu tempo, independentemente do grau de sua especialização e
competência originadas no campo científico. Ou seja, as intervenções públicas tardias de

168

Bourdieu se aproximaram da tradição de intelectual devedora de Sartre, que tanto criticou, do
que seguiram, de forma incontroversa, o modelo do “intelectual coletivo”. 156
O que buscamos destacar é que Bourdieu extrapolou, na experiência prática de seu
engajamento público, o próprio ideal de intelectual coletivo, ainda que sem extrapolar o
modelo da sociologia pública tradicional. Ainda hoje, o sociólogo é lembrado como
importante referência de intelectual que intervém nas questões públicas de seu tempo, e não
como aquele que se restringe a intervir nas questões de sua competência específica em nome
da autonomia do campo, conforme preconiza o ideal do intelectual coletivo.
Enquanto Bourdieu formulou sua proposta de “intelectual coletivo” contra o
“intelectual orgânico”, foi justamente em Antonio Gramsci que Fernandes buscou referências
para refletir sobre as tarefas do sociólogo em sua “sociologia crítica e militante”, que também
repercutiram em suas experiências de sociologia pública orgânica. Como vimos
anteriormente, para Gramsci (1982, 2000) a formação do intelectual orgânico ocorre no
interior de uma classe social ou grupo e cumpre a tarefa de conferir homogeneidade e
consciência na dimensão intelectual. Ou seja, os intelectuais orgânicos representam a
cristalização de determinados aspectos da atividade social que conferem sentido às classes
sociais. Para Gramsci, teoria e prática são apreendidas em um diálogo constante. A prática
intelectual, em vez de pertencer ao domínio exclusivo da produção cultural, é parte da
atividade política em sentido amplo do termo. Desse modo, a atividade intelectual é
continuamente submetida a teste, à luz de novas relações e processos sociais históricos.
Diferentemente de Bourdieu, que entende a formação intelectual limitada ao “castelo
de marfim” pela competência específica, em Gramsci a formação não se resume à carreira
acadêmica nem ao diploma. O que busco demonstrar é que o entendimento de Bourdieu
acerca do intelectual parece se relacionar a uma limitação de seu próprio engajamento público
como intelectual. Sua reconstrução do modelo de intelectual após a morte de Sartre parte de
uma reivindicação moral no contexto das transformações societárias dos anos 1990, que,
longe de implicar a subordinação do intelectual à política, representa sua independência e
liberdade.157

156

Cabe lembrar que o próprio Bourdieu assumiu a dificuldade de encarar o intelectual coletivo, em passagem de
Contrafogos (1998a, p. 7-8): “O ideal do intelectual coletivo, ao qual tentei me adaptar sempre que conseguia me
identificar com outros sobre este ou aquele ponto particular, nem sempre é fácil de realizar”.
157
Paradoxalmente, Bourdieu chega a reivindicar uma forma particular de intelectual orgânico na seguinte
passagem: “[...] o etnossociólogo é uma espécie de intelectual orgânico da humanidade que, enquanto agente
coletivo, pode contribuir para desnaturalizar e desfatalizar a existência humana, colocando sua competência a
serviço de um universalismo enraizado na compreensão dos particularismos” (BOURDIEU, 2015, p. 54).
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No caso de Fernandes, além da lição gramsciana sobre o intelectual orgânico também
teve lugar a figura do intelectual como “tribuno do povo”, devedora de Lênin. 158 Essas
influências foram significativas para a construção dos sentidos da sociologia pública de
Fernandes, que combinou as formas orgânica e tradicional. Segundo Netto (1987), a
recuperação da categoria de revolução é o marco desse investimento de Florestan Fernandes
na “pedagogia socialista” como forma de sua militância política:
O pedagogo socialista não abre mão da condição intelectual (teórica) – esta é ainda
mais exigida pela prova da educação política coletiva; mas se redefine enquanto só
se realiza na medida em que o pedagogo é também receptor (e coesionador) da
experiência do coletivo a que se reporta. A pedagogia socialista não funda a
consciência revolucionária (desejá-lo seria pretender a substituição da vanguarda, do
partido); contudo, desenvolve-a, atualiza-a, potencia-a no seu processamento (e,
pois, é parte integrante da ação da vanguarda). Rigorosamente, a evolução de
Florestan, pelas vias que tentei esboçar sumariamente, culmina no ponto em que ele
investe na pedagogia socialista e se põe como tribuno do povo, revolucionário [...]
segundo o ideal lenineano [...]. (NETTO, 1987, p. 304).

Ou seja, os contornos do engajamento público de Fernandes se aproximaram, de forma
significativa, de uma sociologia pública orgânica por meio de sua reivindicação do
“intelectual orgânico”, de Gramsci, e do intelectual como “tribuno do povo”, de Lênin. Nesses
casos, a autoridade pública deriva menos de sua competência específica e mais de sua
capilaridade nas lutas sociais e da produção de uma sociologia com capacidade de penetração
nessas mesmas lutas.
Segundo Fernandes (1977), para que os intelectuais possam ter uma experiência
positiva no mundo, sem serem “escravos do poder”, eles precisam sair da “torre de marfim”
em direção aos problemas da sociedade. Para isso, Fernandes destaca a necessidade de um elo
entre o intelectual e o movimento político organizado. Evidentemente, os intelectuais não são
capazes, individualmente ou como coletivo de intelectuais, de engendrar essa ligação.
Considera que o sociólogo disposto a arcar com os papéis críticos e militantes precisa de mais
que a “ressonância publicitária e a gratificação do ego: a socialização que o incorpore aos
grupos divergentes e aos movimentos de contestação em função desses papéis intelectuais”
(FERNANDES, 1977, p. 209).

O tribuno do povo é aquele “que sabe reagir contra toda manifestação de arbitrariedade e de opressão, onde
quer que se produza, qualquer que seja a classe ou camada social atingida, que sabe generalizar todos os fatos
para compor um quadro completo da violência policial e da exploração capitalista, que sabe aproveitar a menor
ocasião para expor diante de todos suas convicções socialistas e suas reivindicações democratas, para explicar a
todos e a cada um o alcance histórico da luta emancipadora do proletariado” (LÊNIN, 1978, p. 62-63). Tamanha
é a influência tardia de Lênin que Cohn (1986) chegou a enfatizar a “passagem” de Mannheim a Lênin no
interior do pensamento de Fernandes.
158
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A partir de uma “relação democrática entre o intelectual e o público” (FERNANDES,
1978, p. 66-67), o sociólogo deveria estar disposto a enfrentar novos papéis intelectuais:
“depende de novos laços orgânicos – com a fábrica, com o campo, com os sindicatos, os
partidos operários etc.” (FERNANDES, F., 2011, p. 90). Ou seja, precisa colocar-se a serviço
do povo, e não apenas lutar por ele (FERNANDES, 1977, p. 246).
Ao contrário, para Bourdieu, o senso comum era sempre avesso à verdade sobre o
mundo, sendo a verdade fornecida pelo conhecimento científico. Nesse sentido, entendendo
que os dominados não conseguem, sozinhos, compreender as origens e as condições de sua
dominação, somente os intelectuais (ou alguns deles) teriam acesso aos mecanismos da
dominação. Essa consideração implica, portanto, uma distância necessária entre os
intelectuais e o povo a fim de evitar a manipulação populista e vanguardista por parte dos
intelectuais ou, em outro polo, impedir que estes se transformem em meros funcionários das
ideologias do povo. Com efeito, concordamos com Burawoy (2010a) que aí estão presentes
uma crítica e um desprezo pela categoria gramsciana de intelectual orgânico.
No caso de Bourdieu, a sociologia está centrada na categoria de dominação e na
possibilidade de seu desnudamento pelo cientista social, que comparece como mediador para
“revelar” um conhecimento mais “verdadeiro” às pessoas comuns. Já para Fernandes, a
sociologia aparece polarizada entre dominação e revolução, que se articulam reciprocamente.
Segundo Fernandes, o cientista social não figura como mera mediação, mas sim como sujeito
parte de um processo histórico e social que não está restrito ao conhecimento do mundo mas
também à transformação social desse mundo – que escapa à exclusividade dos intelectuais.
A sociologia pública consiste em uma forma de preocupação com a imagem pública
da sociologia, o que supõe não somente um novo modo de comunicação com um público
extra-acadêmico, por meio de formas e linguagens acessíveis, mas também uma modalidade
determinada de engajamento intelectual. Assim, uma questão de fundo presente na discussão
sobre a categoria de sociologia pública consiste na relação entre teoria e prática.
Ainda que Bourdieu insista na autonomia da ciência e da academia, defendendo as
“virtudes do conhecimento inacessível”, Burawoy (2010a) o considera também o maior
sociólogo público de todos os tempos. Esse engajamento público seria resultado do fato de
Bourdieu não ter conseguido suportar o absentismo político que sua própria teoria implicava:
E eis o derradeiro paradoxo em Bourdieu: sua insistência em realizar a ruptura
radical com o senso comum e seu temor de que o engajamento dos intelectuais com
os dominados fosse algo perigoso estavam em desacordo com seu projeto de tornar a
dominação totalmente transparente. A profundidade do desconhecimento dos
indivíduos dominados significaria que o desmascaramento da dominação não podia
ser realizado à distância. Na prática, Bourdieu parecia gostar dessa conduta; eis
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porque ele foi o único dentre os aclamados intelectuais europeus a ser visto em
piquetes dialogando com trabalhadores em greve nos anos 1990. O que ele estaria
fazendo, então, senão aspirando a ser um intelectual orgânico? Sua prática parecia
desmentir sua teoria. (BURAWOY, 2010a, p. 64, grifos meus).

Ainda que pareça um pouco exagerada a avaliação de Burawoy quanto às aspirações
de Bourdieu (“ser um intelectual orgânico”), não é equivocado afirmar que o sociólogo
francês, nas experiências concretas de sua sociologia pública tradicional, tenha “desmentido”
sua teoria. É verdade que Bourdieu foi um dos poucos, entre os intelectuais, a ser visto em
piquetes, mas o próprio sociólogo fazia questão de afirmar que sua presença consistia em uma
manifestação de solidariedade com esses movimentos. Não tinha a intenção, portanto, de se
confundir com aquele determinado público. Em outro trecho, porém, Burawoy (2010a, p. 57)
confirma a hipótese trabalhada nesta tese: Bourdieu manteve-se “dentro dos velhos moldes do
intelectual tradicional”.
A avaliação de Burawoy de que a teoria de Bourdieu estava atrasada em relação às
suas experiências de sociologia pública contém alguns desdobramentos que merecem atenção:
como a teoria de Bourdieu sugeria um público reduzido, existe a necessidade do intelectual
coletivo que, em nome da autonomia do campo científico, iria a público apresentar os
mecanismos de dominação que atuam na sociedade. O que vimos anteriormente é que as
experiências de sociologia pública de Bourdieu extrapolaram esse modelo. Concordamos que
as ambiguidades presentes na sociologia pública de Bourdieu podem ser explicadas por meio
de uma “inclinação voluntarista”, como sugere Braga (2009, p. 97). Afinal, estamos tratando
daquele que considerava o engajamento uma forma de alienação que inviabiliza o
conhecimento da realidade social (BRAGA, 2009, p. 44).
Bourdieu é “levado” ao engajamento público por uma orientação moral, um ato de
vontade sem uma fundamentação em sua teoria sociológica que seja capaz de amparar esse
engajamento. Em outros termos, a sociologia pública tradicional de Bourdieu está radicada
em uma superestimação do elemento subjetivo; no caso, a vontade do sociólogo em se
engajar, independentemente de estar acompanhada de uma reflexão das condições e
possibilidades reais desse engajamento – que, inclusive, permanece em contradição com duas
de suas construções teóricas e conceituais mais importantes: a teoria da autonomia dos
campos e o habitus.
A construção sociológica de Bourdieu está associada a uma forma de estruturalismo.
O conceito de habitus e a teoria dos campos evidenciam certo esvaziamento da capacidade de
ação dos sujeitos, que parecem comparecer, em sua teoria, “desprovidos” de agência em
relação às determinações oriundas das relações sociais. A preocupação de Bourdieu com a

172

incorporação de estruturas objetivas inconscientes deixa pouco espaço para a ação consciente
romper o círculo imposto pela relação entre habitus e estrutura social. Bourdieu não esclarece
os mecanismos de transformação, subversão ou revolucionamento da estrutura social, para
além de um processo “mecânico” da própria reprodução, o que parece colocar o conceito de
habitus inserido em um processo circular. Paradoxalmente, essa capacidade de ação foi
inclusive ilustrada pelo próprio Bourdieu em seu engajamento aberto contra o neoliberalismo
nos anos finais de sua vida – cabe considerar, entretanto, que tal capacidade foi “apresentada”
por Bourdieu não por meio de sua produção sociológica, mas pela experiência prática e
concreta de seu engajamento individual. 159
Embora a sociologia pública de Bourdieu esteja presente em sua trajetória sociológica,
ela não aparece teorizada por aquele que Burawoy (2010b) chega a classificar como o maior
sociólogo público de nosso tempo. Além disso, podemos considerar que o sentido geral do
engajamento público de Bourdieu se esquivou de uma modalidade orgânica de sociologia
pública, na forma do “sociólogo público orgânico”, e se aproximou mais nitidamente de uma
“sociologia pública tradicional”: particularmente marcada pela “vontade” do intelectual em
compartilhar seus conhecimentos e competências com as classes trabalhadoras e grupos mais
subalternizados da sociedade. A sociologia pública de Bourdieu não se encontra radicada na
gênese de sua teoria sociológica, o que, de forma alguma, invalida seu engajamento e seus
posicionamentos políticos em si.
Ao contrário de Fernandes, Bourdieu pareceu não retirar, de sua trajetória sociológica,
as consequências de seu engajamento público, mesmo que indo a público como sociólogo.
Esse fato traz algumas consequências também apontadas em algumas análises (BENSAÏD,
2002; BRAGA, 2009; BURAWOY, 2010a; MAUGER, 2009) que destacam a presença de
certas ambiguidades e paradoxos do engajamento público de Bourdieu com relação à teoria
sociológica desenvolvida por ele. O que vimos é que Bourdieu, ao assumir para si e para os
outros (sobretudo para um público extra-acadêmico) a personificação do intelectual engajado,
esteve em meio a alguns dilemas teóricos e práticos que, conforme sustentamos aqui, não
foram enfrentados nem sociológica nem politicamente.
Como já mencionado, à primeira vista, esses aspectos parecem constatar que estamos
diante de uma inflexão na trajetória biográfica e sociológica de Bourdieu, por ter alterado, na
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Além disso, a preocupação de Bourdieu em escritos tardios, como em Contrafogos, é mais, sobretudo, contra
a “destruição de uma civilização” do que meramente com a autonomia dos campos.
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prática, seu papel de sociólogo como intelectual público. Um olhar mais atento permite
considerar outros elementos dessa hipótese.
De fato, as experiências de sociologia pública de Bourdieu não foram organicamente
vinculadas aos movimentos sociais, limitando-se à comunicação com públicos extraacadêmicos, sem, contudo, participar efetivamente deles. Sua atuação restrita ao sociólogo
público tradicional não seria o corolário da distância, preconizada por Bourdieu, entre teoria e
prática? Nesse sentido, essas mesmas experiências não representariam justamente um
prolongamento de sua trajetória sociológica?
É ilustrativa, para os argumentos que busco desenvolver, a seguinte passagem de
Bourdieu:
A partir do momento em que observamos o mundo social, introduzimos em nossa
percepção um viés que se deve ao fato de que, para falar do mundo social, para
estudá-lo a fim de falar sobre ele, etc., é preciso se retirar dele. O que se pode
chamar de viés teoricista ou intelectualista consiste em esquecer de inscrever, na
teoria que se faz do mundo social, o fato de ela ser produto de um olhar teórico. Para
fazer uma ciência adequada do mundo social, é preciso, ao mesmo tempo, produzir
uma teoria (construir modelos, etc.) e introduzir na teoria final uma teoria da
distância entre a teoria e a prática. (BOURDIEU, 1990 [1987], p. 115, grifos
meus).

Estamos diante de uma continuidade, já que se trataria de uma movimentação de
engajamento descolada, em todo caso, de uma produção teórica? De todo modo, a forma
como Bourdieu construiu sua sociologia pública tradicional não parece contrariar suas
contribuições teóricas mais fundamentais. Vejamos, novamente, o prefácio de Contrafogos 2:
Por razões que provavelmente devem-se a mim, mas sobretudo à situação do mundo,
cheguei a pensar que aqueles que têm a oportunidade de dedicar sua vida ao estudo
do mundo social não podem ficar neutros e indiferentes, distanciados das lutas das
quais o resultado será o futuro desse mundo. (BOURDIEU, 2001a, p. 7, grifo meu).

Essas palavras parecem revelar que a principal transformação operada sobre a
trajetória de Bourdieu diz respeito ao engajamento em si. Quando afirma que os cientistas
sociais “não podem ficar neutros e indiferentes, distanciados das lutas”, Bourdieu parece estar
afirmando, para si mesmo, que não consegue mais suportar o próprio absentismo. O próprio
Bourdieu parece se surpreender ao constatar esse “fato”, revelando uma mudança em sua
concepção do ofício do sociólogo que, por outro lado, não chega a contradizer o sentido de
seu próprio engajamento. Somente depois de obter essa constatação, Bourdieu passa também
a conclamar os intelectuais para o engajamento, conforme vimos anteriormente. Ou seja, o
engajamento em si é uma prova dessa inflexão, embora a forma como o sociólogo francês se
engaja revele até uma consequência de sua “teoria da distância entre a teoria e a prática”
(BOURDIEU, 1990, p. 115).
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O que buscamos demonstrar é que a sociologia pública de Bourdieu comporta tanto
rupturas quanto continuidades. Apesar do engajamento público tardio de Bourdieu ter sido, de
certo modo, uma novidade, o fato desse mesmo engajamento estar descolado de uma relação
mais orgânica e direta entre a teoria e a prática é um prolongamento possível das concepções
teórico-metodológicas de Bourdieu. De todo modo, o próprio fato de Bourdieu depositar
esperanças nesses engajamentos, em “lutas das quais o resultado será o futuro desse mundo”
(BOURDIEU, 2001a, p. 7), faz o engajamento em si carecer de sustentação teórica se
levarmos em conta sobretudo os elementos a seguir.
No âmago de sua “sociologia como esporte de combate”, está o dilema de Bourdieu
em entrar na política sem que, para isso, torne-se um político. Em seu entendimento, para a
sociologia se transformar em esporte de combate, os indivíduos precisam “internalizar” as
regras do jogo, o que significa, em termos de habitus, ser um “bom jogador” (BENSAÏD,
2002).160 Em que medida ser um bom jogador significa se limitar ao conformismo, ao passo
que contestar as próprias regras do “jogo” quer dizer ser um mau jogador (ou um jogador
desajeitado), é questão apontada por Bensaïd (2002), que aprofunda o sentido político da
sociologia pública tradicional que Bourdieu constrói. 161
Para Bourdieu, o campo político tem uma particularidade. Sua autonomização pelos
especialistas e políticos profissionais, ao contrário dos demais campos, corresponde à perda
dos princípios legítimos de funcionamento da própria atividade política. De certa forma, aí
parece residir uma justificativa para seu apoio aberto à candidatura de Coluche à campanha
presidencial da França em 1981: um candidato palhaço representaria uma transgressão à
profissionalização e à perigosa autonomização do campo político. Segundo Mathieu (2002), a
preocupação com a autonomização do campo político se reflete também nos convites ao
engajamento aos oprimidos e subalternos, por meio da convocação dos États généraux du
mouvement social, por depositar a confiança de que os movimentos sociais podem impedir o
fechamento por completo do campo político em tempos de hegemonia neoliberal.

Segundo Burawoy (2010b, p. 69), “Bourdieu apresenta-nos a prática política na forma de um jogo no qual as
regras, as metas e as formas válidas de capital são tomadas como dadas. Com efeito, o ato de jogar o jogo já
implica um investimento tácito nesse jogo – a illusio. As lutas são concebidas como estratégias inconscientes e
conduzidas por uma percepção antecipada do jogo que absorve a atenção e a criatividade dos jogadores. Para
qualquer observador externo, o jogo poderia parecer insignificante e sem significado, mas, para seus
participantes, ele é a razão de viver, mistificando e mascarando as condições subjacentes à dominação que
tornam possível o jogo”.
161
No sentido daquele que se comunica com um público extra-acadêmico sem que se torne, para isso, um
militante político.
160
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Se iluminarmos a sociologia pública de Bourdieu com o conceito de habitus, não
parece surpreendente então que o próprio Bourdieu seja tão cauteloso com as perspectivas
libertárias e com a defesa de um projeto societário alternativo. Nesse sentido, podemos
concluir que Bourdieu aponta para resultados políticos que se limitam à “arte do possível”,
dentro de sua viabilidade por meio da realização de uma democracia antineoliberal na tradição
republicana francesa. Em que medida, porém, as reflexões de Bourdieu, sobretudo nos dois
volumes de Contrafogos (1998a, 2001a), sobre o papel das organizações políticas e dos
movimentos sociais, poderiam vir acompanhadas de uma busca de alternativa para além de
uma relação reformista e republicana com o Estado, ou seja, com um enfrentamento que se
debruçasse mais profundamente sobre a tática e a estratégia dessa alternativa em um contexto
neoliberal?
O interesse de Bourdieu está focado nos mecanismos de reprodução da dominação,
mas eles são discutidos em relação a domínios específicos (através dos campos) no lugar de
trabalhar o processo social de produção e reprodução das relações sociais em sua totalidade.
Sua análise da produção cultural, por exemplo, ignora os fundamentos do processo de
produção social. O próprio neoliberalismo é entendido como trabalho intelectual e político
que deve ser combatido por outro trabalho intelectual (BOURDIEU, 2001a), sem relacionar o
projeto de livre mercado e de desregulamentação financeira a qualquer transformação mais
ampla da economia capitalista.
A defesa de uma civilização ameaçada pelo neoliberalismo está atravessada por um
republicanismo e pela defesa do Estado como único meio possível para conquistar
universalidade e justiça. O engajamento público tem, assim, o sentido de um compromisso
cívico que busca reinventar o ideal republicano. 162 A progressiva ruptura dos laços de
integração leva às diferentes manifestações da questão social, entendidas por Bourdieu como
“doenças sociais”: a xenofobia, o racismo, o individualismo, a flexibilização e a precarização
das condições de trabalho, o aprofundamento da miséria e do Estado penal, entre outras. Ou
seja, o projeto alternativo de Bourdieu a essa crise de civilização, como forma de romper com
o “fatalismo neoliberal”, é uma defesa republicana das instituições estatais que estão em vias
de desaparecimento – a chamada “mão esquerda do Estado”. Entretanto, consideramos, assim
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É com base na constatação de uma crise de civilização bem próxima da abordagem durkheimiana de anomia
social que Bourdieu propõe como alternativa um projeto democrático republicano que levaria em conta todos os
lucros e custos individuais e coletivos. Passagens como as que seguem explicitam essa abordagem: “[...] o
desemprego isola, atomiza, individualiza, desmobiliza e rompe com a solidariedade” (1998a, p. 140) e
“solidariedades sociais, familiares ou outras, que fazem com que a ordem social não desmorone no caos apesar
do contingente crescente de população precarizada” (1998a, p. 146).
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como Callinicos (2009), que a projeção do mito francês do Estado republicano como
corporificação do interesse geral para a escala europeia tem pouca relação com uma realidade
marcada por conflitos nacionais e tensões sociais.
Na medida em que o habitus privilegia as relações e mecanismos duráveis de
dominação, a constatação dessas relações e mecanismos seria, em si, uma posição política
conservadora?163 Para Bourdieu, enunciar a conservação não significa reafirmar a necessidade
de conservação, mas sim realizar um discurso científico sobre o mundo social. Por outro lado,
a própria ênfase na conservação em detrimento da transformação é uma visão parcial da
realidade, já que não dá conta da totalidade dos processos sociais e históricos que, de forma
alguma, são movimentos unívocos. A predominância da análise dos mecanismos de
reprodução da dominação ocorreu, portanto, sem um tratamento adequado às contradições e
aos movimentos que podem surgir da dialética desse processo.
No escopo das críticas dirigidas contra Bourdieu, está a acusação de que o intelectual
estaria levando a cabo um programa teórico e político marxista, especialmente a partir de suas
intervenções públicas pós-1995. Tanto pelos pressupostos conceituais, os quais Bourdieu não
abandonou, quanto pela posição ambígua entre teoria e prática, ainda dissociando uma teoria
subjacente à prática e vice-versa,164 compreendemos que tal aproximação é inadequada. Tratase de uma afirmação precipitada considerar que Bourdieu tenha aderido ao marxismo pelo
simples fato de ter desenvolvido um profícuo engajamento público junto aos movimentos
sociais nos anos finais de sua vida. Esse processo de engajamento e de identificação com uma
tradição teórica e política, qualquer que seja, é complexo e envolve outros elementos lógicos e
históricos que merecem destaque. Wolfreys (2000) considera que o engajamento público de
Bourdieu, por meio de suas críticas ao neoliberalismo e de seu apoio aos setores em luta,
como grevistas e sans-papiers, representa “menos um reflexo do que um antídoto contra os
aspectos de sua reflexão teórica”, a partir de uma posição política “notadamente restrita ao
protesto e não à revolução”. Além disso, concordamos que o engajamento público de
Bourdieu está localizado no movimento da sociologia francesa do final dos anos 1990,
descrito por Corcuff (2001): um engajamento mais estreito, por parte dos sociólogos críticos

As polêmicas sobre o suposto “conservadorismo sociológico” de Bourdieu estiveram no centro da entrevista
concedida à Maria Andréa Loyola para o Canal Universitário do Rio de Janeiro (UTV), realizada em 2000. Na
entrevista, Bourdieu afirma que, “quando todos eram marxistas eu era weberiano, porque me irritavam e porque
eu queria irritá-los, além de proteger a pesquisa científica dos modismos. A maioria desses marxistas precoces se
tornou conservadora e hoje me acusam de ser marxista, coisa que nunca fui e que nunca serei” (BOURDIEU,
2002, p. 17).
164
É nesse sentido que a teoria da prática de Bourdieu se distancia de uma concepção marxista de práxis,
segundo a qual toda teoria é prática, e toda prática é teórica.
163
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(não marxistas), no debate e na ação pública, sem colocar em causa a autonomia científica. A
sociologia pública de Bourdieu ilustra exemplarmente esse processo de pluralidade do
radicalismo intelectual, condicionado sobretudo pela própria dinâmica dos movimentos
sociais.
Mais importante para os propósitos desta tese do que elencar os distanciamentos e
aproximações com a tradição marxista é considerar que a motivação desse rótulo teve o
objetivo de desqualificar o engajamento público de Bourdieu, identificando-o como antiquado
e inapropriado para um filósofo e sociólogo de sua grandeza. Além disso, entendemos que,
assim como Wolfreys (2000), essas “críticas não são destinadas tanto a Bourdieu, mas ao
‘movimento social’ que ele defende”.
De todo modo, mesmo não parecendo ser essa sua intenção, o engajamento público de
Bourdieu pôs em xeque um aparente determinismo sociológico presente no conceito de
habitus, que abre possibilidades de um entendimento estreito das ações e das representações
de indivíduos e grupos como simples reprodução da história e da sociedade. O aspecto
voluntarista é reforçado pelo sentido moral do engajamento, determinado por “um impulso
cívico mais do que político” (BOURDIEU, 2005). Enquanto o engajamento pessoal de
Bourdieu se transforma em ponto de apoio aos movimentos sociais, seus trabalhos
sociológicos não. Uma crítica decisivamente não voluntarista deveria estar radicada e
justificada na própria construção do engajamento como tópico da análise sociológica, o que
não parece o caso. Por esses motivos, o limite da sociologia pública de Bourdieu é a
sociologia pública tradicional. Não é à toa que, para Bourdieu, “se o sociólogo tem um papel,
este seria, antes de tudo, dar armas e não lições” (1983b, p. 75).
Enquanto Burawoy (2005a) identifica Bourdieu como o maior sociólogo público
tradicional em um país com larga tradição em sociologia profissional, no Brasil temos uma
grande presença da sociologia pública em um contexto de desenvolvimento da sociologia
profissional – também devedora, não por acaso, de Florestan Fernandes. Ao contrário de
Bourdieu, que sustentou – ao menos teoricamente – a figura bidimensional do “intelectual
coletivo”, o indivíduo “fraturado” em sociólogo e cidadão foi unificado na figura do
“sociólogo crítico e militante” de Fernandes. Tratava-se, segundo Fernandes, de o sociólogo
“arregaçar as mangas” (FERNANDES, 1984b, p. 22), transformar a sociologia em “arma de
combate” (FERNANDES, 1980, p.16-17). Nesse sentido, a “sociologia crítica e militante”
ampara, teoricamente, sua sociologia pública, na qual vamos encontrar um conjunto de teorias
e conceitos que iluminam a prática política do sociólogo e são iluminadas por ela.
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Ao contrário da “sociologia como esporte de combate”, a sociologia de Fernandes não
busca somente desmascarar a dominação; é parte de um programa político sintonizado com as
lutas políticas de seu tempo. Isso quer dizer que, ao contrário de Bourdieu, Fernandes extraiu
consequências práticas, de ordem política, de sua teoria sociológica. Além disso,
diferentemente do sociólogo francês, Fernandes pareceu ter revisado de forma explícita suas
elaborações teóricas, no sentido de repensar a relação entre o sociólogo e o engajamento
público e de formular teoricamente uma “sociologia pública” – evidentemente, sem adotar os
termos propostos por Burawoy, embora convergente com o sentido ali presente.
De acordo com Maria Arminda do Nascimento Arruda, em meio à variedade de temas
e de heranças teóricas, Fernandes revelou uma preocupação sociológica contínua em relação
às camadas subalternas, tornando-se “uma espécie de intelectual orgânico da classe
trabalhadora” (ARRUDA, 2010, p. 13). Ou seja, segundo a autora, trata-se de uma trajetória
de compromisso com o rigor teórico aliado à ênfase na condição social dos dominados e uma
consequente elaboração de diagnósticos voltados para a implementação de medidas
corretivas, de início circunscrita “na defesa de políticas sociais como requisito da construção
de oportunidades igualitárias, a exemplo da educação pública universal”, para uma posterior
“descrença no papel das reformas” (ARRUDA, 2010, p. 13) e “afastamento de qualquer
aposta possível nos marcos do capitalismo” (ARRUDA, 2010, p. 18). Essa inflexão é
explicada, segundo Arruda, pela avaliação de Fernandes dos “rumos assumidos pelo
capitalismo no Brasil, pós-1964”, que “o leva a abandonar a postura de intervenção racional
na promoção de reformas e a propugnar pela criação de uma nova ordem por via radical”
(ARRUDA, 2010, p. 19). O próprio Florestan se entende como produto do caldo de cultura
brasileiro que vai atravessar a segunda metade do século XX no Brasil: uma formação
eclética, que cindia o ensino/pesquisa e a atividade política, mas que tinha na orientação
socialista do início de sua trajetória sua marca incorrigível (FERNANDES, 2015).
Durante sua fase madura, Fernandes refletiu intensamente sobre a problemática do
desenvolvimento e da mudança social. O ponto alto dessas reflexões aparece nos dois
volumes de A integração do negro na sociedade de classes (2008a, 2008b) na forma da
“demora cultural”, em que tratou de analisar os obstáculos culturais e sociais para a mudança.
Mais tarde, com a redação final de A revolução burguesa no Brasil (2005 [1975]), sob um
novo viés, a temática do desenvolvimento e da mudança social apareceu em termos de
“capitalismo dependente”.
A partir dos anos 1980, com o recuo da ditadura, Fernandes deslocou a temática do
planejamento racional para fora do Estado, via movimentos sociais, embora o Estado seja
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encarado como um lugar estratégico de disputa de poder e influência. Não é à toa que, em
1986, Fernandes se filia ao PT e, imediatamente após, lança sua candidatura como deputado
federal. O engajamento junto a públicos extra-acadêmicos, depois de retornar do exílio,
explica, de certo modo, essa distinção e deslocamento: foram intensas suas intervenções na
qualidade de sociólogo público tradicional, por meio da publicação de artigos e colunas em
jornais, como uma das grandes referências no debate público e político nacional. Florestan
Fernandes não retornou à USP após a anistia, mas tornou-se parlamentar. Essas intervenções,
cabe ressaltar, estiveram amparadas por elementos teóricos e metodológicos de sua disciplina
– sem deixar de estar, ali, o sociólogo. Ou melhor, em seus termos, estava presente, naquele
momento, o sociólogo crítico e militante; nos termos aqui empregados, corresponde ao
sociólogo público tradicional e orgânico. No trecho a seguir, podemos perceber a preferência
naquilo que Burawoy vai chamar de “sociologia pública orgânica”:
Como intelectual radical e socialista, relacionei-me sempre, em todas as
oportunidades que tive, com o movimento sindical e com as campanhas que punham
em questão as reformas sociais. [...] No entanto, não há uma relação automática
entre a existência de proletários, de momentos fortes do protesto operário e das
eclosões sindicais e da condição de intelectual orgânico do proletariado. Este
depende da cultura e do ímpeto da luta de classes [...]. Não quero ser o ventríloquo
ou o “outro” de um proletariado que começa a lutar com evidente vitalidade.
(FERNANDES, 1995, p. 30).

Conforme vimos, a trajetória intelectual e biográfica de Florestan Fernandes esteve
diretamente associada à sua inserção nos espaços da universidade. O afastamento das
atividades de militância no PSR, em início dos anos 1950, esteve relacionado à sua dedicação
integral à vida acadêmica e à ocupação sucessiva de espaços de notoriedade na estrutura
hierárquica da USP. Do mesmo modo, Fernandes só se retirou da universidade após ter sido
cassado e privado de seus direitos universitários, com a aposentadoria compulsória amparada
pelo Ato Institucional n. 5 do regime civil-militar. A perseguição política a Fernandes, com
interrogatórios, prisão, expatriação, inclusive, foi justificada pelas recusas de colaboração
direta com o regime e pelas lutas que estava travando, cabe destacar, no interior da academia,
e não fora dela. A ruptura dos vínculos institucionais e orgânicos com a universidade esteve
relacionada, por seu turno, ao engajamento na vida política e a uma adesão aberta ao
marxismo. Em que medida essas movimentações denunciam certo “reboquismo” em relação à
academia, especialmente à USP, é uma questão a ser levantada.
Em “Autodefesa”, carta pública endereçada ao tenente-coronel responsável por seu
interrogatório e posterior prisão, Fernandes (1977) evocou os ideais da liberdade intelectual,
objetividade e amor à verdade que estavam afrontados com o autoritarismo das investigações
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de caráter policial-militar que se abateram sobre a universidade, em um tom claro de denúncia
e, ao mesmo tempo, de resistência. Desde o golpe de 1964 até seu expurgo da USP em 1969,
Fernandes buscou combinar a oposição à ditadura com a defesa da autonomia universitária.
Fazem parte desse contexto sua participação na discussão em torno da Reforma Universitária,
de 1968, e sua aproximação com os movimentos estudantis, que puseram em relevo uma
orientação política que não havia rompido totalmente com as esperanças políticas das décadas
de 1950 e 1960. Um dos desdobramentos da cassação e da aposentadoria compulsória foi uma
experiência particularmente traumática, que retirou Fernandes do centro de onde ele próprio
depositava suas maiores energias e esperanças.
Desenraizado do espaço institucional da universidade, o investimento no papel de
intelectual público foi a resposta do sociólogo brasileiro à crise pessoal dramática por que
passou. Posteriormente à crise de 1969, Fernandes redefiniu sua identidade como intelectual
público por meio de uma reorientação de sua trajetória sociológica, agora “crítica e militante”
(FERNANDES, 1977). Embora os eventos pessoais traumáticos não possam ser entendidos
como definidores do engajamento público do período seguinte, consideramos que esses
elementos não podem ser meramente descartados na análise.
Uma das maiores expressões do desencantamento de Fernandes com a universidade é
a análise presente em A questão da USP. Nessa obra, Fernandes (1984b) caracteriza sua
universidade a partir de uma tensão entre o reacionarismo e o pensamento crítico: um
“Frankenstein”, uma “antiuniversidade”, um “campo de execução” e de “sepultamento das
esperanças democráticas”. Analisando em retrospecto a história da USP, que, em certa
medida, se confunde com a própria biografia do autor, parte desse processo foi explicado por
Fernandes pela “tentativa obstinada de convertê-la no umbigo do mundo” por meio de uma
reforma universitária, como o “alfa e ômega da ‘revolução dentro da ordem’”, que, no
entanto, desconsiderou a necessidade de uma “revolução democrática na sociedade”
(FERNANDES, 1984b, p. 8-9, grifos meus). Nesses escritos, comparece uma prioridade da
luta fora da universidade, entendendo que “a verdadeira luta é a que emerge do movimento
operário, do protesto sindical, da pressão dos humildes por pão, terra e liberdade”
(FERNANDES, 1984b, p. 9).
A cassação e o afastamento da USP justificam, de certo modo, a construção de novos
canais de comunicação e de engajamento com um público extra-acadêmico por parte de
Fernandes. Relacionado a isso, a ideia da “sociologia crítica e militante” põe em novos termos
a compreensão que Fernandes vai adotar da sociologia, agora em estreita relação com o
socialismo. O sociólogo adquire o caráter de ator político e força ativa, parte coordenada de
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um mesmo processo histórico junto a grupos e classes sociais. Desse modo, não faz sentido
investir no isolamento acadêmico do sociólogo, mas sim perceber que, para fora e além da
academia, está “a massa de miséria e de miseráveis” (FERNANDES, 1984b, p. 21) que “põenos diante das melhores aproximações sociológicas da verdade” (FERNANDES, 1981, p. 9).
Consideramos que o balanço teórico e político de Fernandes sobre sua trajetória 165 tem
o tom de uma autocrítica, com um viés determinista recorrente, ao tomar as abstenções e
posições políticas de engajamento do passado justificadas e compreensíveis à luz de fatores
alheios à sua “vontade”. Posteriormente, o foco de suas reflexões, com base nesses possíveis
equívocos e oportunidades de engajamento público “perdidas”, esteve concentrado nas
relações sociais segundo a perspectiva de história em processo, o que significou enfatizar a
agência e a ação política dos indivíduos, a partir de suas posições na luta de classes. Faltou,
portanto, utilizar essa perspectiva teórico-metodológica para analisar suas próprias escolhas
do passado, o que não significaria, de modo algum, recair em uma espécie de voluntarismo –
como o fez Bourdieu.
Na trilha da hipótese desse viés determinista, para Fernandes, a ausência de um
engajamento público anterior, nos termos de sua “sociologia crítica e militante”, está
relacionada à debilidade organizativa de um movimento socialista de massas no Brasil e de
criação de quadros intelectuais próprios. Ou seja, trata-se de fatores inteiramente alheios à sua
vontade. Na ausência dessas condições, o autor vê justificada sua opção entre o
“aproveitamento prático do talento” relacionado ao ofício de sociólogo, em detrimento da
“militância política”, uma vez que “não havia como ser sociólogo dentro e através do
movimento” (FERNANDES, 1977, p. 207-208):
[...] se dei, por minha vez, tão pouco à contestação e à revolução, a culpa não é
minha. Avancei até aonde podia e tentei cumprir o que me parecia o meu dever, sem
fazer concessões à esquerda e à direita. E com esta travei o verdadeiro combate,
embora nos limites melancólicos dentro dos quais alguém pode enfrentar o
adversário dentro e através de uma rede institucional de poder, construída, mantida
e dinamizada para neutralizar e destruir o pensamento crítico, com todas as suas
irradiações diretas e indiretas sobre a atuação intelectual militante. (1977, p. 141,
grifos do autor).

Ao contrário do voluntarismo, o determinismo parte de um sentido que questiona a
possibilidade de iniciativa da agência humana no curso dos acontecimentos e processos
sociais. Ao alegar, como motivo de seu “não engajamento”, a ausência de um movimento
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Como vimos, o balanço autobiográfico de Fernandes (1977) compreendeu o período desde a primeira infância
até o momento em que retornou do exílio, em 1972.
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socialista de massas no Brasil, Fernandes relega ao curso dos eventos históricos a
determinação de suas “escolhas”, subestimando sua capacidade de ação:
A gente não é uma coisa ou outra em função da própria vontade, mas em função das
oportunidades que o meio oferece. Se o meio oferece ou não uma determinada
oportunidade, a inteligência pode caminhar em dada direção; caso contrário, não.
[...] Ficar no movimento socialista clandestino, que não tinha nenhuma significação
política, e destruir certas potencialidades intelectuais; ou aproveitar essas
potencialidades, sair do movimento e esperar que, numa ocasião ou noutra, a minha
identificação com o socialismo viesse à tona. (1978, p. 77-78).

Ainda que tais elementos façam transbordar um determinismo como recurso para
justificar um “isolamento” acadêmico, concepções políticas “vacilantes” e até um
engajamento como “intelectual orgânico da ordem”, esses aspectos precisam ser matizados, já
que, no próprio Fernandes, existe uma tensão entre uma referida postura mais determinista –
“eu não podia ir mais longe do que fui” (FERNANDES, 1978, p. 79) e “a culpa não é minha”
(FERNANDES, 1977, p. 141) – e um reconhecimento de sua agência nesses processos. Ainda
que seja menos recorrente, podemos encontrar expressões como: “apesar da minha concepção
de socialista militante, não tentei vincular a estratégia de trabalho apontada” (FERNANDES,
1977, p. 196, grifo meu).
De todo modo, o que buscamos apontar é que a crítica que Florestan Fernandes dirige
ao voluntarismo e às suas abstinências políticas acabou engessando um tipo de determinismo
que não considerou as oportunidades de ação, que podem ser ilustradas, inclusive, por meio
de engajamentos públicos que o próprio autor esboçou ao longo de sua trajetória, embora com
contornos distintos daqueles que reivindica em um momento tardio. Nesse caso, a mudança de
sua tônica nos escritos teóricos esteve acompanhada de um engajamento que apontava os
limites da democracia nos marcos de uma “democracia burguesa”, ampliando seu escopo de
intervenção para amplos públicos extra-acadêmicos. Os últimos anos da vida de Fernandes
foram marcados por uma sociologia pública cuja tônica se encontrava, sobretudo, refletida nas
colunas de jornal, cujo espaço se configurou como momento de interlocução com um público
de leitores de jornais brasileiros de grande circulação a respeito de questões políticas
candentes da sociedade brasileira e, posteriormente, no interior da disputa política
institucional como deputado federal. Além disso, em experiências de sociologia pública
orgânica como parte ativa de um público extra-acadêmico e buscando construir, nos termos de
Burawoy (2005a), um aprendizado mútuo.
Extrapolando as classificações de Burawoy, os elementos destacados anteriormente
põem em questão não somente a forma do engajamento em si, mas a eficácia histórica do
conteúdo político desse engajamento. Intelectual comprometido com o mundo e com as
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questões públicas de seu tempo, Bourdieu construiu o sentido de sua sociologia pública
tradicional, como vimos anteriormente, a partir de um compromisso “republicano”. Enquanto
isso, Florestan Fernandes orientou sua sociologia pública tradicional e orgânica por um
compromisso “socialista”. Além dos elementos levantados nas páginas anteriores, esses
compromissos políticos também ajudam a diferenciar a sociologia pública de Pierre Bourdieu
e Florestan Fernandes.
O horizonte democrático da sociedade burguesa no Brasil foi desacreditado por
Fernandes na medida em que o golpe de 1964 fechou o “espaço político aberto à mudança
social construtiva” (FERNANDES, 2005, p. 251), na forma de uma “autocracia burguesa”
(FERNANDES, 2005) que inviabilizou os papéis que o autor outrora havia demarcado para os
intelectuais, particularmente os sociólogos. Restava a Fernandes, portanto, repensar o
horizonte político e demarcar novas tarefas. A sociologia crítica e militante – identificando o
socialismo como horizonte político – deveria se debruçar sobre a necessidade e a
possibilidade de uma revolução nos quadros de um capitalismo periférico e dependente. Essas
perspectivas resultaram na impossibilidade de compatibilizar, politicamente, capitalismo e
democracia (FERNANDES, 2005). Dadas as novas tarefas intelectuais e os desafios políticos,
Fernandes levou até as últimas consequências a unidade pretendida, desde os anos 1940, entre
o cidadão e o sociólogo, agora na forma de um sociólogo socialista. Segundo Lidiane
Rodrigues,
trata-se de um equacionamento sociológico da negação da ordem capitalista, e por
isso a obra propicia uma espécie de “autorização sociológica” ao socialista,
conferindo estatuto diferenciado à posição política do autor, até então alçada no
plano da escolha política estritamente pessoal. (RODRIGUES, 2009, p. 329).

Além desses aspectos, o conteúdo dos escritos e das reflexões teóricas sobre o
engajamento público revela que sua crítica ao liberalismo não converge com a crítica
realizada por Bourdieu. Diferentemente do sociólogo francês, Fernandes aponta como saída
não o reforço das funções de coesão social do Estado de direito, mas a revolução socialista
como mecanismo para promover a democracia que a revolução burguesa não foi (e não é)
capaz de realizar no país. Os agentes privilegiados dessa transformação societária radical são,
de acordo com Fernandes, as “pessoas destituídas”, “marginalizadas, subempregadas e
superexploradas” (FERNANDES, F., 2011, p. 311). Ou seja, assim como Bourdieu,
Fernandes realiza uma demarcação clara de um público potencial para sua sociologia pública.
Entende por “sociedade civil brasileira” o segmento composto de “setores de classes altas e
médias, mas também certos setores da pequena burguesia e mesmo das classes assalariadas
fazem parte dela”, que desfrutam de “garantias civis, políticas e sociais inerentes a uma
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democracia restrita” (FERNANDES, F., 2011, p. 323). Não se trata, portanto, de reivindicar
essa categoria para falar dos aliados privilegiados dos intelectuais e dos movimentos sociais –
em outras palavras, para falar dos públicos privilegiados de uma sociologia pública.
Nesse caso, o horizonte político da sociologia pública de Fernandes passa por uma
sociologia crítica e militante, aliada das lutas sociais anticapitalistas e sintonizada com uma
transformação radical da sociedade. Nas próprias palavras de Florestan Fernandes (2011, p.
90), esse processo deve passar por uma reeducação do intelectual “para tornar-se, ele próprio,
uma força social revolucionária”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: ARMAS E LIÇÕES
O que eu quis expressar, de qualquer forma, talvez sem
muita habilidade – e peço perdão aos que possa ter
chocado ou entediado –, é uma solidariedade real para
com os que hoje lutam para mudar a sociedade.
(Pierre Bourdieu)
Para o sociólogo, não existe neutralidade possível: o
intelectual deve optar entre o compromisso com os
exploradores ou com os explorados.
(Florestan Fernandes)

A pesquisa foi orientada sobre uma parte determinada das trajetórias de Pierre
Bourdieu e Florestan Fernandes: as experiências de engajamento público desses intelectuais e
a relação dessas experiências com a sociologia pública. As aproximações e os distanciamentos
entre a autonomia científica e a intervenção política revelaram que os percursos de Bourdieu e
Fernandes são emblemáticos. Procurei estabelecer uma periodização, de todo modo artificial,
a fim de identificar alguns elementos teóricos e históricos que emergem em determinadas
rupturas e continuidades, sem, contudo, apelar para as ideias de linearidade ou corte. Como
nos lembra Mészáros (1972), mesmo as inflexões fazem parte do processo intelectual.
Ao longo da condução desta tese, busquei demonstrar que as posições e perspectivas
de classe que Bourdieu e Fernandes adotam não são entendidas como o produto final de uma
“evolução” biográfica, mas sim como processos dessas trajetórias. As análises realizadas
sugerem que essas perspectivas e posições foram “materializadas” nos respectivos
engajamentos públicos, que se tornam especialmente visíveis a partir de contextos de crise
social, compreendendo tais contextos como mecanismos “detonadores” desses engajamentos.
Tanto o expurgo de Fernandes da Universidade de São Paulo (USP) quanto as políticas
neoliberais que levaram a França e toda a Europa a uma “crise de civilização” estabeleceram
novas exigências às lutas cotidianas, em alguns casos, timidamente travadas pelos dois
sociólogos até aquele momento. Esse é o panorama que descortinou as sociologias públicas de
Bourdieu e Fernandes em seus diferentes matizes.
Estudos recorrentes sobre as condições intelectuais costumam demonstrar que
momentos de crise das formas e relações sociais, muitas vezes relacionados a derrotas
políticas e culturais, são propícios ao questionamento do intelectual sobre o mundo e ao
autoquestionamento do intelectual sobre sua própria condição. Além do já citado caso
exemplar de Émile Zola por ocasião do processo contra Alfred Dreyfus, podemos nos referir
também a Antonio Gramsci e a ascensão do fascismo na Itália, a Theodor Adorno e o nazismo
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na Alemanha, e a Jean-Paul Sartre durante a Segunda Guerra Mundial. Bourdieu e Fernandes
realizaram, especialmente em uma fase tardia, seus questionamentos e autoquestionamentos
da condição intelectual também a partir de um momento crítico de suas existências sociais,
que se tornou parte constitutiva de suas próprias trajetórias. Ambos estiveram imersos em
períodos de crise e de redefinições societárias que certamente os atingiram na forma de lidar
com a teoria sociológica e com a prática política. Essas questões apareceram narradas com
intensidade em ocasiões em que Bourdieu e Fernandes se detiveram com mais afinco à
autoanálise. É interessante observar como essas transformações societárias condicionaram
diferentes tipos de sociologia pública, aliados ao núcleo fundamental de suas formulações
sociológicas, que estiveram, com mais ou menos intensidade, relacionadas ao enfrentamento
político e público dessas contingências históricas.
Bourdieu e Fernandes transportaram, cada qual a seu modo, as origens e condições de
classe de Pierre Félix e Vicente para o final de suas trajetórias, consagradas não somente
nacionalmente, mas em diversos países. A investigação realizada permitiu demonstrar que
esses sociólogos públicos dialogaram com a sociedade sobretudo do ponto de vista dos
trabalhadores, subalternos e miseráveis, para quem esse engajamento tardio foi vocalizado.
Portanto, Bourdieu e Fernandes compareceram de forma particularmente profícua para o
exame de suas atividades intelectuais sob as lentes da sociologia pública – ainda que o
investimento em um público extra-acadêmico tenha sido preponderante após a consagração
desses sociólogos.
As análises realizadas permitiram, assim, verificar que Bourdieu e Fernandes,
indivíduos de carne e osso, não se esgotam em seus livros e teorias destinados a um público
predominantemente acadêmico. Ambos exerceram, com intensidades particulares, a função de
intelectuais e, mais especificamente, de sociólogos públicos. As experiências de cada um
desses sociólogos, que sustentam essas classificações determinadas, foram apresentadas nas
páginas anteriores. Utilizando como inspiração o recurso comparativo da sociologia pública
(BURAWOY, 2005a), busquei oferecer uma interpretação dos engajamentos públicos de
Bourdieu e Fernandes com base na distinção entre a sociologia pública orgânica e a
tradicional, que dependem da forma como são postas em diálogo com os públicos extraacadêmicos. Para tanto, resgatamos anteriormente algumas dessas experiências mais
significativas dos dois sociólogos ao longo de suas trajetórias. 166
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Além de uma comparação entre as duas trajetórias, realizamos uma comparação interna a cada um dos
momentos dessas trajetórias individuais. Obviamente, o enfoque desta tese esteve concentrado, de forma
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Confrontados os discursos e práticas de resistência, busquei demonstrar a hipótese de
que, especialmente em um momento tardio das trajetórias, Bourdieu e Fernandes foram
sociólogos públicos. Enquanto o sociólogo brasileiro combinou a sociologia pública
tradicional com a orgânica, o francês realizou apenas a sociologia pública tradicional.
Podemos perceber, assim, diante das análises realizadas e das experiências concretas de
engajamento público desses sociólogos, que a categoria de sociologia pública se revelou
capaz de suportar as contingências e as variações empíricas nos casos analisados.
Nesta tese, não houve a pretensão de apresentar, com absoluta exatidão teórica, o
sentido do pensamento sociológico de Bourdieu e Fernandes – até porque não é esse o objeto
aqui –, menos ainda de esgotar as experiências de engajamento público desses sociólogos por
meio de textos e de outros registros. O objetivo proposto foi analisar de que modo as ideias
originais e os engajamentos públicos desses autores conformam determinados elementos e
sentidos para uma sociologia pública.
Aprofundando a categorização proposta por Burawoy, a investigação realizada trouxe
alguns dados que merecem destaque. Para além de um simples movimento teórico em direção
à prática, busquei demonstrar de que forma os engajamentos públicos se refletiram em suas
formulações teóricas, bem como ajudaram a construir, ao final das trajetórias de ambos os
sociólogos, as concepções de cada um sobre a sociologia de uma perspectiva destinada a
públicos acadêmicos e extra-acadêmicos: como esporte de combate, para Bourdieu; crítica e
militante, para Fernandes.
Em Florestan, a ruptura institucional com a USP, que reverberou em uma “crise
psicológica”, representou posteriormente um afastamento da figura do sociólogo profissional
em direção a um envolvimento mais estreito da sociologia com os públicos extra-acadêmicos,
por meio de experiências de sociologia pública tradicional e orgânica. Com a formulação de
sua “sociologia crítica e militante”, o sociólogo brasileiro se esforçou para realizar uma
unidade possível entre sociologia e revolução ou, em outros termos, entre conhecimento do
mundo e sua transformação. Talvez resida aí o elemento fundamental que ajuda a amparar seu
engajamento: no escopo de sua teoria sociológica, Fernandes considerou a agência dos
indivíduos e o papel positivo de criação política do engajamento. Em Fernandes, a partir do
último momento analisado no segundo capítulo, o horizonte político socialista passa a ser

exclusiva, na sociologia pública. Uma abordagem interessante, mas que extrapolaria o objeto desta tese, seria
verificar, comparativamente, nas trajetórias de Bourdieu e Fernandes, as preponderâncias dos demais tipos de
sociologia – crítica, profissional e para políticas públicas –, conforme a teoria da divisão do trabalho sociológico
de Burawoy (2005a).
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entendido como alternativa histórica, ou seja, não deve ser meramente descartado se não for
realizado no curto ou no médio prazo. O que pretendi demonstrar é que, no caso do sociólogo
brasileiro, existe uma teoria da sociologia pública no interior de sua sociologia crítica e
militante. Entretanto, os resultados das reflexões revelam que Fernandes justificou seu
engajamento “tardio”, bem como as “abstinências” anteriores, com um viés determinista,
esvaziando o conteúdo das ações e escolhas em favor da determinação das condições sociais
que, segundo ele, eram desfavoráveis ao engajamento público vinculado a uma perspectiva
política de revolução “fora da ordem”.
No caso de Bourdieu, a narrativa em torno das orientações de ação coletiva passou
pela figura do “intelectual coletivo”, mas não deu conta de refletir, sociologicamente, sobre
suas próprias experiências de engajamento. Levando em consideração o núcleo central da
teoria sociológica de Bourdieu recuperado aqui, estou de acordo com as indicações de
Burawoy (2010a) sobre a ausência de uma teoria da sociologia pública e de uma teoria
sociológica “atrasada” em relação à prática. A despeito dessas lacunas, a forma como
Bourdieu avançou em sua sociologia pública tradicional, instigando debates dentro dos
públicos, embora mantendo alguma distância em relação a eles, pode ser lida como um
reforço de sua teoria da distância entre teoria e prática (BOURDIEU, 1990). Com isso, os
desdobramentos dessa análise confirmaram a inclinação voluntarista do engajamento público
de Bourdieu apontada por Braga (2009) e revelaram que a própria sociologia de Bourdieu não
comporta outro tipo de sociologia pública que não seja a sociologia pública tradicional. O
modelo de “intelectual coletivo”, preconizado por Bourdieu, tem como objetivo revitalizar a
figura do intelectual da perspectiva de uma intervenção pública coletiva autorizada e
legitimada pela competência específica.
Esses elementos revelam que a sociologia pública de Bourdieu comporta aspectos de
inflexões e continuidades em relação à sua teoria sociológica. O notório engajamento público
de Bourdieu a partir de 1995, embora uma novidade em si, não contradisse, de todo modo, sua
teoria da distância entre teoria e prática. A sociologia pública de Bourdieu, limitada à
sociologia pública tradicional, é um prolongamento possível de suas recomendações para o
intelectual coletivo, capaz de combinar a autonomia do intelectual, garantida por meio da
defesa do universalismo científico, e o engajamento, projeto de ação coletiva por meio da
defesa do universalismo ético. Com isso, quero ressaltar que a teoria do intelectual coletivo e
as experiências de sociologia pública tradicional de Bourdieu têm um aspecto em comum:
estão apoiadas em uma concepção mais restrita sobre o lugar e as condições de produção do
conhecimento (situadas no âmbito da academia ou dos campos específicos) e em um
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entendimento de que o papel do intelectual é comunicar essa produção, contribuindo nas lutas
como um contrapoder crítico (BOURDIEU, 1996). Ou seja, há brechas que permitem
Bourdieu ser um sociólogo público tradicional sem que, com isso, caia em contradição
teórica. Por outro lado, levando em consideração o centro de sua teoria sociológica, voltado
para a ênfase dos mecanismos de dominação e reprodução social, Bourdieu pareceu
contradizer sua própria teoria na medida em que seu próprio engajamento e sua “esperança
nas lutas” (BOURDIEU, 2001a) revelam outro aspecto da realidade social que não deveria ter
sido negligenciado por ele – a capacidade de ação dos indivíduos e de transformação das
relações sociais. Além disso, como referido anteriormente, o próprio modelo de intelectual
coletivo não deu conta de enquadrar as modalidades do engajamento público de Bourdieu.
Uma vez que Bourdieu estava mais preocupado em oferecer respostas a um público extraacadêmico, e não em restringir sua capacidade de intervenção pública às questões de sua
competência específica, a forma de engajamento público que desenvolveu a partir de meados
dos anos 1990 tem certa similitude com o “intelectual universal” sartriano. Cabe reforçar,
contudo, que isso não representou ultrapassar os limites de sua sociologia pública tradicional.
De todo modo, o fato de não se ter engajado como parte orgânica de um público extraacadêmico fez o sociólogo francês estar coerente com sua teoria sociológica. Em outros
termos, a sociologia pública orgânica tem, em Bourdieu, um limite: nem sua teoria é capaz de
sustentar, nem o próprio sociólogo, indivíduo concreto, pareceu estar pessoalmente disposto a
assumir.
Os engajamentos públicos de Bourdieu e Fernandes, indivíduos dotados de “escolhas”
no interior de condições sociais específicas, não devem ser negligenciados em pesquisas nas
ciências sociais. No entanto, o desafio não consiste em fazer uma apropriação das soluções e
estratégias construídas por esses sociólogos, mas sim incorporá-las criticamente, à luz de
novas exigências e compromissos. Ao longo de todo o percurso, encarei esta tese como uma
interpretação – uma leitura determinada, socialmente localizada – de caminhos possíveis para
uma sociologia pública, tomando como exemplo os percursos biográfico e sociológico de
autores clássicos de nossa disciplina.
Por isso, não busquei defender uma adesão sem crítica, seja dos caminhos tomados
pelas sociologias públicas de Bourdieu e Florestan (e dos balanços autorreflexivos que
fizeram), seja da própria categoria de sociologia pública. Conforme apontado no primeiro
capítulo, entendo que a teoria da divisão do trabalho sociológico de Burawoy precisa ser
problematizada, bem como o uso que o sociólogo britânico faz de categorias fundamentais
localizadas nessa proposta. Contudo, considero a categoria “sociologia pública” importante

190

para recolocar, teórica e politicamente, a necessidade de diálogo da sociologia com públicos
mais amplos da sociedade, para além da academia. No interior desse debate, a sociologia
pública orgânica é justamente a mais polemizada, talvez por trazer a necessidade de uma
forma militante de construção do trabalho sociológico junto a determinados públicos extraacadêmicos, ou seja, grupos e classes sociais, colocando em termos mais incisivos os
questionamentos sobre “Conhecimento para quê?” e “Conhecimento para quem?”.
Assim, a questão em torno da sociologia pública não se restringe aos intelectuais
pesquisados, Pierre Bourdieu e Florestan Fernandes, embora ambos tenham revelado, como
vimos, uma aproximação especial com a proposta da sociologia pública de Burawoy. Longe
de pretender limitar o tema da sociologia pública ao viés eleito nesta tese, as questões
pontuadas aqui não têm caráter conclusivo. Estão relacionadas, antes de tudo, à necessidade
de atualizar o velho “dilema” da sociologia como ciência voltada para o engajamento público,
seja na forma de uma sociologia pública tradicional, seja na forma de uma sociologia pública
orgânica.
Conforme vimos, a sociologia pública permite vincular uma proposta de teoria
articulada com a prática (e vice-versa), na forma de uma sociologia engajada com públicos
extra-acadêmicos nas lutas de seu tempo. Nesse sentido, as sociologias públicas de Bourdieu e
Fernandes, como “esporte de combate” ou “crítica e militante”, respectivamente, são alguns
dos repertórios possíveis que nos iluminam novos fazeres sociológicos. Em outras palavras,
são caminhos possíveis para uma sociologia pública e para uma sociologia de forma geral.
O enraizamento desse debate, originalmente realizado em função da sociologia norteamericana, no contexto brasileiro está apoiado em uma compreensão de um aprofundamento
do “profissionalismo”, no sentido que buscamos resgatar de Said (2005). Esse processo, de
ordem mais geral, está relacionado com a formação e a atuação de intelectuais desvinculados
da intervenção pública. Sem pretender realizar uma transposição mecânica desses processos
para o Brasil, não podemos ignorar a forte tradição de sociologia pública em nosso país, bem
como a existência, na atualidade, de centros e de experiências de sociologia direcionados a
um público extra-acadêmico. Embora reconheçamos essa tradição na sociologia brasileira,
seria inadequado caracterizar o atual estado da sociologia no país tão somente em função de
seu passado – ainda que não seja longínquo. Desse modo, não podemos fechar os olhos para o
fato de a sociologia contemporânea ser marcada por certa “profissionalização” e
descolamento entre a produção sociológica e o engajamento com públicos extra-
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acadêmicos,167 o que torna o debate em torno desse tema profícuo para os caminhos da
sociologia no Brasil.
A própria sociologia pública está inscrita não apenas em suas referências do passado
mas também nas lutas do presente. Como nos instruiu Burawoy, as possibilidades e as
limitações da sociologia pública são uma prova disso. Os caminhos estão abertos aos
sociólogos, que respondem aos desafios de seu tempo histórico; e o nosso tempo revela que
nossos desafios são muitos.

167

O panorama da sociologia brasileira contemporânea quanto a seu engajamento com públicos extraacadêmicos faz parte de um debate complexo que merece, obviamente, análises aprofundadas em estudos
posteriores.

192

REFERÊNCIAS

Publicações de Pierre Bourdieu
BOURDIEU, Pierre. O campo científico. In: ORTIZ, Renato (Org.). Pierre Bourdieu. São
Paulo, Ática, 1983a. (Coleção Grandes Cientistas Sociais).
______. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983b.
______. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990.
______. Lições da aula. São Paulo: Ática, 1994.
______. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996.
BOURDIEU, Pierre (Coord.). A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 1997a.
BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997b.
______. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Rio de Janeiro: Zahar,
1998a.
______. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaina; FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e
abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1998b.
______. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
______. Contrafogos 2: por um movimento social europeu. Rio de Janeiro: Zahar, 2001a.
______. Meditações pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001b.
______. Pierre Bourdieu: entrevistado por Maria Andréa Loyola. Rio de Janeiro: EdUERJ,
2002. (Coleção Pensamento Contemporâneo).
______. Para uma sociologia da ciência. Lisboa: Edições 70, 2004a.
______. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São
Paulo: Unesp, 2004b.
______. Esboço de autoanálise. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

193

______. Homo academicus. Buenos Aires: Siglo Veintinuo Editores, 2008.
______. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Rio de Janeiro: Papirus, 2011.
______. Intervenciones políticas: un sociólogo en la barricada. Buenos Aires: Siglo
Veintiuno Editores, 2015.
BOURDIEU, Pierre; CHARTIER, Roger. O sociólogo e o historiador. Belo Horizonte:
Autêntica, 2011.
BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução: elementos para uma teoria
do sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
______. Os herdeiros: os estudantes e a cultura. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2014.
BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, Jean-Claude. Ofício de
sociólogo: metodologia da pesquisa na sociologia. Petrópolis: Vozes, 2010.

Publicações de Florestan Fernandes
BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Relações raciais entre negros e brancos em
São Paulo. São Paulo: UNESCO/Anhembi, 1955.
FERNANDES, Florestan. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro:
Zahar, 1968.
______. Elementos de sociologia teórica. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1970.
______. Ensaios de sociologia geral e aplicada. São Paulo: Livraria Pioneira, 1971.
______. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1972.
______. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro:
Zahar, 1973.
______. Caracterização estrutural da sociedade de classes dependente. In: FERNANDES,
Florestan. Comunidade e sociedade no Brasil: leituras básicas de introdução ao estudo
macrossociológico do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1975.

194

______. A sociologia numa era de revolução social. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
______. A sociologia no Brasil: contribuição para o estudo de sua formação e
desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1977. v. 7. (Coleção Sociologia Brasileira).
______. A condição de sociólogo. São Paulo: Hucitec, 1978.
______. A natureza sociológica da sociologia. São Paulo: Ática, 1980.
______. Poder e contrapoder na América Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
______. A ditadura em questão. São Paulo: T. A. Queiroz, 1982.
______. O que é revolução. São Paulo: Abril Cultural/Brasiliense, 1984a.
______. A questão da USP. São Paulo: Brasiliense, 1984b. (Coleção Qual É).
______. Que tipo de República? São Paulo: Brasiliense, 1986.
______. Entrevista concedida a Paulo de Tarso Venceslau. Teoria e Debate, 1991a.
Disponível em: <http://teoriaedebate.org.br/index.php?q=materias/nacional/florestanfernandes&page=0,10>. Acesso em: 27 set. 2016.
______. O PT em movimento: contribuição ao I Congresso do Partido dos Trabalhadores.
São Paulo: Cortez; Campinas: Autores Associados, 1991b.
______. Entrevista concedida a Heródoto Barbeiro. Roda Viva, TV Cultura, 1994.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dsH-AB0ziUs>. Acesso em: 6 dez.
2016.
_______. À guisa de prefácio. In: ______. Em busca do socialismo: últimos escritos e outros
textos. São Paulo: Xamã, 1995.
______. Carta a Barbara Freitag de 1o dez. 1970. In: FREITAG, Barbara. Florestan Fernandes
por ele mesmo. Estudos Avançados, São Paulo, v. 10, n. 26, jan.-abr., 1996a.
______. Carta a Barbara Freitag de 22 mar. 1977. In: FREITAG, Barbara. Florestan
Fernandes por ele mesmo. Estudos Avançados, São Paulo, v. 10, n. 26, jan.-abr., 1996b.
______. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. São Paulo:
Globo, 2005.

195

______. Pensamento e ação: o PT e os rumos do socialismo. São Paulo: Globo, 2006.
______. A integração do negro na sociedade de classes: ensaio de interpretação sociológica.
São Paulo: Globo, 2008a. v. 1.
______. A integração do negro na sociedade de classes: no limiar de uma nova era. São
Paulo: Globo, 2008b. v. 2.
______. Mudanças sociais no Brasil. São Paulo: Global, 2008c.
______. Leituras e legados. São Paulo: Global, 2010.
______. Brasil: em compasso de espera. Pequenos escritos políticos. Rio de Janeiro: Ed. da
UFRJ, 2011. (Coleção Revisitando o Brasil).
______. A contestação necessária: retratos intelectuais inconformistas e revolucionários. São
Paulo: Expressão Popular, 2015.

Referências gerais
ABBOTT, Andrew. For humanist sociology. In: CLAWSON, Dan et al. (Org.). Public
sociology: fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first
century. Berkeley: University of California, 2007.
ANDERSON, Perry. In the tracks of historical materialism. London: Verso, 1983.
ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Por uma sociologia da solidariedade social. In:
FERNANDES, Florestan. Leituras e legados. São Paulo: Global, 2010.
BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuições para uma
psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.
BECKER, Howard. De que lado estamos? In: ____. Uma teoria da ação social. Rio de
Janeiro: Zahar, 1977.
BELLAH, Robert et al. Habits of the heart: individualism and commitment in american life.
Berkeley: University of California Press, 1985.
BENSAÏD, Daniel. Désacraliser Bourdieu. Le Magazin Littéraire, n. 369, out. 1998.
______. Pierre Bourdieu, l’intellectuel et le politique. Contretemps. Critique de l’écologie
politique. Dossier: Pierre Bourdieu, le sociologue et l’engagement. Paris, vol. 4, maio 2002.

196

BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de política. Brasília: Ed. UnB, 2007. v. 1.
BOYNS, David; FLETCHER, Jesse. Reflections on public sociology: public relations,
disciplinary identity, and the strong program in professional sociology. The American
Sociologist, v. 36, n. 3-4, 2005.
BRAGA, Ruy. O pêndulo de Marx: sociologias públicas e engajamento social. In: ______;
BURAWOY, Michael. Por uma sociologia pública. São Paulo: Alameda, 2009.
______. Entrevista concedida a Nicolau Dela Bandera e Leonardo Fontes. Plural, Revista do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, São Paulo, v. 17, n. 1, 2010.
BRAGA, Ruy; GARCIA, Sylvia; MELLO SILVA, Leonardo. Sociologia pública:
considerações a partir do Brasil. In: BRAGA, Ruy; BURAWOY, Michael. Por uma
sociologia pública. São Paulo: Alameda, 2009.
BRAGA, Ruy; SANTANA, Marco Aurélio. Sociologia Pública: engajamento e crítica social
em debate. Introdução. In: BRAGA, Ruy; SANTANA, Marco Aurélio. (Org.) Caderno
CRH, Dossiê: Sociologia Pública, vol. 22, n. 56, 2009.
BRINT, Steven. Guide for a perplexed: on Michael Burawoy’s “public sociology”. The
American Sociologist, v. 36, n. 3, 2005.
BURAWOY, Michael. Public sociologies: contradictions, dilemmas, and possibilities. Social
Forces, v. 82, n. 4, 2004.
______. 2004 presidential address: for public sociology. American Sociological Review, v.
70, n. 1, 2005a.
______. The critical turn to public sociology. Critical Sociology, vol. 31, n. 3, 2005b.
______. Third-wave sociology and the end of pure science. The American Sociologist,
2005c.
______. The field of sociology: its power and its promise. In: CLAWSON, Dan et al. (Org.).
Public sociology: fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the
twenty-first century. Berkeley: University of California, 2007a.
______. Open the social sciences: to whom and for what? Portuguese Journal of Social
Science, v. 6, n. 3, 2007b.

197

______. Cultivando sociologias públicas nos terrenos nacional, regional e global. In:
BRAGA, Ruy; BURAWOY, Michael. Por uma sociologia pública. São Paulo: Alameda,
2009a.
______. The public sociology wars. In: JEFFRIES, Vincent (Org.). Handbook of public
sociology. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2009b.
______. A sociologia pública em tempos de Barack Obama. In: BRAGA, Ruy; SANTANA,
Marco Aurélio. (Org.) Caderno CRH. Dossiê. Sociologia pública, vol. 22, n. 56, 2009c.
______. O marxismo encontra Bourdieu. Campinas: Ed. Unicamp, 2010a.
______. Meeting the challenges of global sociology. Global Dialogue. Newsletter.
International Sociological Association, vol. 1, n. 1, 2010b.
______. Marxismo sociológico: quatro países, quatro décadas, quatro grandes transformações
e uma tradição crítica. São Paulo: Alameda, 2014.
______. Entrevista concedida a Ruy Braga e a Haroldo Ceravolo Sereza. OperaMundi. 2015.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=Y5wOabBYG5o>.
Acesso em: 9 jan. 2017.

______. Entrevista concedida a Edmar Machado, Leonel Salgueiro e Raphael Lebigre. 2016.
Disponível em: <https://circuitoacademico.com.br/2016/04/08/humanos-das-humanasentrevista-com-michael-burawoy>. Acesso em: 10 out. 2016.

BURAWOY, Michael; WRIGHT, Erik Olin. Sociological marxism. 2000. Disponível em:
<http://www.ssc.wisc.edu/~wright/SocMarx.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2014.
______. Entrevista: Erik Olin Wright e Michael Burawoy. Concedida a Ruy Braga e a Alvaro
Bianchi. CULT, ed. 122, 2008. Disponível em:
<http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/entrevista-erik-olin-wright-e-michael-burawoy>.
Acesso em: 10 out. 2016.
CALHOUN, Craig. Introduction: Habermas and the public sphere. In: _____ (Org.).
Habermas and the public sphere. Cambridge; London, MIT Press, 1992.
______. The promise of public sociology. The British Journal of Sociology, vol. 56, n. 3,
2005.
CALLINICOS, Alex. Reformism and class polarisation in Europe. International
Socialism, vol. 2, n. 85, 1999. Disponível em:

198

<https://www.marxists.org/history/etol/writers/callinicos/1999/xx/reformism.htm#f10>.
Acesso em: 22 set. 2015.
______. A teoria social e o teste da política: Pierre Bourdieu e Anthony Giddens. Revista
Brasileira de Ciência Política, vol. 1, 2009. Disponível em
<http://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/view/6599/5324>. Acesso em: 22 mar. 2016.
CANDIDO, Antonio. Prefácio. In: FERNANDES, Florestan. Que tipo de República? São
Paulo: Brasiliense, 1986.
______. Amizade com Florestan. In: D’INCAO, Maria Angela (Org.). O saber militante:
ensaios sobre Florestan Fernandes. São Paulo: Unesp, 1987.
______. O jovem Florestan. In: FERNANDES, Florestan. Leituras e legados. São Paulo:
Global, 2010.
CARDOSO, Miriam Limoeiro. Florestan Fernandes: a criação de uma problemática. Estudos
Avançados, vol. 10, n. 26, 1996.

CARLES, Pierre. Entrevista concedida a Olivier Cyran. 2001. Disponível em:
<http://www.homme-moderne.org/images/films/pcarles/socio/cyran.html>. Acesso em: 20
maio 2016.
CASTEL, Robert. Metamorfoses da questão social. Petrópolis: Vozes, 1998.
CERQUEIRA, Laurez. Florestan Fernandes: vida e obra. São Paulo: Expressão Popular,
2004.
COHN, Gabriel. Padrões e dilemas: o pensamento de Florestan Fernandes. In: MORAES,
Reginaldo et al. (Org.). Inteligência brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1986.
______. O ecletismo bem temperado. In: D’INCAO, Maria Angela (Org.). O saber
militante: ensaios sobre Florestan Fernandes. São Paulo: Unesp, 1987.
COLLINS, Patricia Hill. Going public: doing the sociology that had no name. In:
CLAWSON, Dan et al. (Org.). Public sociology: fifteen eminent sociologists debate politics
and the profession in the twenty-first century. Berkeley: University of California, 2007.
CORCUFF, Philippe. Marx et les nouvelles sociologies: les voies d’un dialogue dans l’aprèsdécembre 1995. Contretemps. Le retour de la critique sociale Marx et les nouvelles
sociologies. Paris, vol. 1, maio 2001.

199

COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de
Janeiro: Campus, 1992.
D’ARAUJO, Maria Celina. O AI-5. Fatos e imagens: artigos ilustrados de fatos e conjunturas
do Brasil. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5>. Acesso
em: 7 set. 2016.

DEFLEM, Mathieu. Public sociology, hot dogs, apple pie, and Chevrolet. The Journal of
Professional and Public Sociology, vol. 1, n. 1, 2005.
DELSAUT, Yvette; RIVIÈRE, Marie-Christine. Bibliographie des travaux de Pierre
Bourdieu. Montreuil: Le Temps des Cerises, 2002.
DU BOIS, William Edward Burghardt. The souls of black folk. Chicago: A. C. McClurg,
1903.
FERNANDES, Heloísa. Florestan Fernandes, um sociólogo socialista. Apresentação. In:
FERNANDES, Florestan. Brasil: em compasso em espera. Pequenos escritos políticos. Rio
de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2011. (Coleção Revisitando o Brasil).
FERNANDES, Heloísa; FERNANDES JR., Florestan. Tudo na vida é sério, mas nada é
definitivo. Entrevista com Zilda Iokoi e Marcos Cripa. Revista ADUSP, São Paulo, n. 4, p.
22-27, 1995.
FOUCAULT, Michel. Power/Knowledge. Brighton: Harvester Press, 1980.
GOULDNER, Alvin W. The sociologist as partisan: sociology and the welfare state. The
American Sociologist, vol. 3, n. 2, p. 103-116, 1968. Disponível em:
<http://www.jstor.org/stable/27701326>. Acesso em: 9 jan. 2017.
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1982.
______. Cadernos do cárcere. São Paulo: Civilização Brasileira, 2000.
HABERMAS, Jürgen. The theory of communicative action: reason and the rationalizalion
of society. Boston: Beacon Press, 1984. v. 1.
______. The theory of communicative action. Lifeworld and system: a critique of
functionalist reason. Boston: Beacon Press, 1987. v. 2.
______. Mudança estrutural da esfera pública: investigações sobre uma categoria da
sociedade burguesa. São Paulo: Unesp, 2014.

200

HAYS, Sharon. Stalled at the altar? Conflict, hierarchy, and compartmentalization in
Burawoy’s public sociology. In: CLAWSON, Dan et al. (Org.). Public sociology: fifteen
eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first century. Berkeley:
University of California, 2007.
IANNI, Octavio. Sociologia crítica. In: D’INCAO, Maria Angela (Org.). O saber militante:
ensaios sobre Florestan Fernandes. São Paulo: Unesp, 1987.
JACOBY, Russell. Os últimos intelectuais: a cultura americana na era da academia. São
Paulo: Trajetória Cultural: Edusp, 1990.
JEFFRIES, Vincent (ed.). Handbook of public sociology. New York: Rowman & Littlefield
Publisher, 2009.
KALLEBERG, Ragnvald. What is ‘public sociology’? Why and how should it be made
stronger? The British Journal of Sociology, v. 56, n. 3, 2005.
KATZ-FISHMAN, Walda; SCOTT, Jerome. Comments on Burawoy: a view from the
bottom-up. Critical Sociology, v. 31, n. 3, 2005.
LA SOCIOLOGIE est un sport de combat – Pierre Bourdieu. 2001. Direção de Pierre Carles.
Produção: Véronique Frégosi e Annie Gonzalez. Paris: C-P Productions e VF Films/Cara M.
(146 min) Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aukfnAfFZ7A>. Acesso em 6
dez. 2015.
LÊNIN, Vladimir. Que fazer? São Paulo: Hucitec, 1978.
LIMA, Jacob Carlos. Florestan Fernandes e a profissionalização da sociologia – algumas
considerações. Revista Florestan, Revista da Graduação em Ciências Sociais da UFSCar, v.
1, n. 1, 2014.
MANNHEIM, Karl. [1932]. Sociologia. São Paulo: Ática, 1982. (Coleção Grandes Cientistas
Sociais).
MARTINEZ, Paulo Henrique. Prefácio: história política do Brasil e análise de classes. In:
FERNANDES, Florestan. Pensamento e ação: PT e os rumos do socialismo. São Paulo:
Globo, 2006.
MARX, Karl. A ideologia alemã/teses sobre Feuerbach. São Paulo: Centauro, 2002.
MASSEY, Douglas S. The strength of weak politics. In: CLAWSON, Dan et al. (Org.).
Public sociology: fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the
twenty-first century. Berkeley: University of California, 2007.

201

MATHIEU, Lilian. La politique comme compétence: Pierre Bourdieu et la démocratie.
Contretemps. Logiques de guerre. Dossier: émancipation sociale et démocratie, Paris, n. 3, p.
137-147, fev. 2002.
MAUGER, Gérard. Tirer les conséquences. L’engagement sociologique de Pierre Bourdieu.
Conférence Was tun mit dem Erbe?, Bielefeld, 2-3 out. 2009. Disponível em:
<http://fondation-bourdieu.org/fileadmin/user_upload/Files/Bielefeld_2009/maugerenga.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2015.
MAUGER, Gérard; LEBARON, Frédéric. Raisons d’agir: un intellectuel collectif autonome.
Journal des Anthropologues, n. 77-78, p. 295-301, 2012.
MCLAUGHLIN, Neil; KOWALCHUK, Lisa; TURCOTTE, Kerry. Why sociology does not
need to be saved: analytic reflections on public sociologies. The American Sociologist, 2005.
MÉSZÁROS, István. Lukács’ concept of dialectic. London: Merlin, 1972.
MICELI, Sergio. Introdução: a emoção raciocinada. In: BOURDIEU, Pierre. Esboço de
autoanálise. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
MILLS, Charles Wright. The sociological imagination. New York: Oxford University Press,
2000.
MONGIN, Olivier; ROMAN, Joël. Le populisme version Bourdieu ou la tentation du mépris.
Esprit, n. 244, p. 158-175, 1998.
NETTO, José Paulo. A recuperação marxista da categoria de revolução. In: D’INCAO, Maria
Angela (Org.). O saber militante: ensaios sobre Florestan Fernandes. São Paulo: Unesp,
1987.
NEVEUX, Olivier. Politiques du spectateur: les enjeux du théâtre politique aujourd’hui.
Paris: La Découverte, 2013.
OLIVEIRA, Francisco de. Prefácio por uma sociologia pública. In: BRAGA, Ruy;
BURAWOY, Michael. Por uma sociologia pública. São Paulo: Alameda, 2009.
PIVEN, Frances Fox. From public sociology to politicized sociologist. In: CLAWSON, Dan
et al. (Org.). Public sociology: fifteen eminent sociologists debate politics and the profession
in the twenty-first century. Berkeley: University of California, 2007.
RODRIGUES, Lidiane Soares. Entre a academia e o partido: a obra de Florestan Fernandes
(1969-1983). Dissertação de Mestrado, São Paulo, USP, 2006.

202

______. Uma obra em sursis. Florestan Fernandes entre a academia e o partido (1969-1983).
Projeto História, São Paulo, n. 38, p. 325-334, 2009.
ROSANVALLON, Pierre. A nova questão social: repensando o Estado Providência.
Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 1998.
SAID, Edward. Representações do intelectual: as conferências Reith de 1993. São Paulo:
Companhia das Letras, 2005.
SCHWARTZMAN, Simon. A sociologia como profissão pública no Brasil. In: BRAGA,
Ruy; SANTANA, Marco Aurélio. (Org.) Caderno CRH, Dossiê: Sociologia Pública, vol. 22,
n. 56, 2009.
SMITH-LOVIN, Lynn. Do we need a public sociology? It depends on what you mean by
sociology. In: CLAWSON, Dan et al. (Org.). Public sociology: fifteen eminent sociologists
debate politics and the profession in the twenty-first century. Berkeley: University of
California, 2007.
STACEY, Judith. If I were the goddess of sociological things. In: CLAWSON, Dan et al.
(Org.). Public sociology: fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the
twenty-first century. Berkeley: University of California, 2007.
STINCHCOMBE, Arthur L. Speaking truth to the public, and indirectly to power. In:
CLAWSON, Dan et al. (Org.). Public sociology: fifteen eminent sociologists debate politics
and the profession in the twenty-first century. Berkeley: University of California, 2007.
TURNER, Jonathan. Is public sociology such a good idea? The American Sociologist, v. 36,
n. 3-4, 2005.
______. Contra a sociologia pública: será ela a melhor forma de tornar a sociologia relevante?
In: BRAGA, Ruy; SANTANA, Marco Aurélio. (Org.) Caderno CRH. Dossiê: Sociologia
Pública, vol. 22, n. 56, 2009.
VERDÈS-LEROUX, Jeannine. Le Savant et la politique: essai sur le terrorisme
sociologique de Pierre Bourdieu. Paris: Bernard Grasset, 1998.
WACQUANT, Loïc. Bourdieu 1993: um estudo de caso em consagração científica. Revista
Brasileira de Ciências Sociais, v. 28, n. 83, 2013.
WALLERSTEIN, Immanuel et al. Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión
Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales. México: Siglo Veintuno Editores,
2006.

203

______. The sociologist and the public sphere. In: CLAWSON, Dan et al. (Org.). Public
sociology: fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first
century. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 2007.
WOLFREYS, Jim. In perspective: Pierre Bourdieu. International Socialist Review, v. 87,
2000. Disponível em: <http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj87/wolfreys.htm>. Acesso
em: 29 ago. 2015.
ZOLA, Émile. J’accuse...! A verdade em marcha. Porto Alegre: L&PM, 2010.
ZUSSMAN, Robert; MISRA, Joya. Introduction. In: CLAWSON, Dan et al. (Org.). Public
Sociology: fifteen eminent sociologists debate politics and the profession in the twenty-first
century. Berkeley: University of California, 2007.

204

APÊNDICE A
BOURDIEU168

-

LEVANTAMENTO DA

SOCIOLOGIA

PÚBLICA

DE

P.

Artigos e entrevistas em jornais e revistas
“L’unité de l’Algérie.” Le Monde Diplomatique, jul. 1961.
“The Thinkable and the Unthinkable.” The Times Literary Supplement, 15 out. 1971.
“Le droit à la parole.” (Entrevista com P. Viansson-Ponté) Le Monde, 11 out. 1977.
“Deux doigts de Ravel sec.” (Entrevista com C. Huvé) Le Monde de la musique, 6 dez. 1978.
“Des goûts artistiques et des classes sociales.” (Entrevista com D. Eribon) Libération, 3-4
nov. 1979.
“Des contradictions linguistiques léguées par le colonisateur.” (Entrevista com D. Eribon)
Libération, 19-20 abr. 1980.
“La grande illusion des intellectuels.” (Entrevista com D. Eribon) Le Monde, 4 mai. 1980.
“Les rendez-vous manqués: après 1936 et 1956, 1981?” Libération, 15 dez. 1981.
“Retrouver la tradition libertaire de la gauche.” (Entrevista com R. Pierre e D. Eribon)
Libération, 23 dez. 1981.
“Sur ‘Ce que parler veut dire’.” (Entrevista com D. Éribon) Libération, 19 out. 1982.
“Erving Goffman est mort.” Libération, 2 dez.1982.
“Goffman, le découvreur de l’infiniment petit.” Le Monde, 4 dez. 1982.
“Le plaisir de savoir.” Le Monde, 27 jun. 1984.
“Université: les rois sont nus.” (Entrevista com Didier Éribon) Le Nouvel Observateur, 2-8
nov. 1984.
“Il y a des ‘stratégies convenables’.” (Entrevista com F. Gaussen) Le Monde, 23 mar. 1985.
“‘Littérature’ et ‘para-littérature’, légitimation et transferts de légitimation dans le champ
littéraire: l’exemple de la science fiction.” (Entrevista com Y. Hernot) Science et fiction, 5,
out. 1985.

168

Conforme foi ressaltado ao longo da tese, não tive a intenção de realizar uma pesquisa que dê conta da
totalidade dos registros, o que significaria investir em um trabalho de outra natureza. Os levantamentos das
sociologias públicas de Pierre Bourdieu (apêndice A) e Florestan Fernandes (apêndice B) fizeram parte da
pesquisa exploratória que realizamos no processo de elaboração da tese com a intenção de servir como
elementos empíricos para as hipóteses que busquei desenvolver. Nesse sentido, não têm a intenção de oferecer
uma representatividade quantitativa nem de esgotar esses registros; estão, portanto, em aberto. Somente com
essas ressalvas considero oportuna a disponibilização desses levantamentos como apêndices a esta tese.
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“Autofagia.” Folha de S.Paulo, 18 mar. 1987.
“O uso da iniciativa popular.” Folha de S.Paulo, 03 abr. 1987.
“A fragmentação do processo constituinte.” Folha de S.Paulo, 12 abr. 1987.
“Constituição: continuidade ou ruptura?.” Folha de S.Paulo, 20 abr. 1987.
“A raposa mostra o seu rabo.” Folha de S.Paulo, 30 abr. 1987.
“Invasão e desafio.” Folha de S.Paulo, 08 mai. 1987.
“O gatilho.” Folha de S.Paulo, 27 mai. 1987.
“O centro do poder.” Folha de S.Paulo, 04 jun. 1987.
“A lógica do poder.” Folha de S.Paulo, 10 jun. 1987.
“Constituição e eleição.” Folha de S.Paulo, 18 jun. 1987.
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“Esperanças ameaçadas.” Folha de S.Paulo, 22 mai. 1988.
“O segundo turno.” Jornal do Brasil, 28 mai. 1988.
“Eleição direta é uma necessidade histórica.” Folha de S.Paulo, 29 mai. 1988.
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