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O europeu poderia dizer, segundo o conceito 

famoso: ‘‘Eu sou eu e a minha circunstância’’; 

mas o natural dos nossos países periféricos de 

cultura ocidental teria de dizer: ‘‘Eu sou eu e 

um outro’’. A sua circunstância se confundia 

com a presença do outro, necessário e 

incrustrado nele. 

 

Antônio Candido 

 

Resumo 

 

 

Em termos gerais, esta dissertação tem o objetivo de refletir acerca da relação entre 

teoria sociológica e sociedade brasileira. Para isso partimos de dois debates dentro da 
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sociologia nacional nos quais algumas questões de ordem teórica-epistemológica, tais 

como o universalismo e o localismo e a teoria e a história, foram postas de modo mais 

evidente. Trata-se do embate entre Guerreiro Ramos e Florestan Fernandes e deste 

sociólogo com Maria Sylvia de Carvalho Franco. Em tais embates apareceram 

questões relacionadas à produção de conhecimento e o modo pelo qual a teoria 

sociológica poderia refletir de modo mais estreito e conveniente possível os processos 

históricos-sociais vislumbrados na sociedade brasileira. Dessa forma, tais embates nos 

aparecem muito importantes pois estabelecem uma notável convergência em nível 

teórico, assim vemos, com atuais problemas presentes na teoria sociológica 

contemporânea que tratam de refletir acerca das possibilidades de construção de uma 

sociologia global; uma sociologia que, dizem os arautos, tenha a potencialidade de se 

manter teoricamente aberta, atendo-se sempre aos processos sociais e históricos que 

não estão supostamente presentes na sua própria gênese - estes geralmente centrados 

estritamente nas sociedades ocidentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This dissertation aims to reflect on the relationship between sociological theory and 

Brazilian society. Thereunto, we start from two debates within brazilian sociology in 

which some theoretical-epistemological issues such as universalism and localism and 
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the theory and history were set forth more clearly. Such issues appears in the 

controversy between Guerreiro Ramos and Florestan Fernandes and this with Maria 

Sylvia de Carvalho Franco. In both controversies appeared issues related to the 

production of knowledge and the way in which sociological theory could reflect the 

historical and social processes glimpsed in Brazilian society. Thus, these brazilian 

theorical controversy are very important because they establish a remarkable theorical 

convergence with current issues in the contemporary sociological theory that deal 

about the possibilities of building a global sociology; a sociology that has the 

potential to remain theoretically open, always subject to the social and historical 

processes that are not present in their own genesis - these usually centered strictly in 

Western societies. 
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Introdução 

 

Se no âmbito da cultura as discussões acerca da originalidade ou inautenticidade da 

cultura brasileira são bastante conhecidas e tematizadas, às vezes com ponderadas ou 

inflamáveis querelas que atravessaram a segunda metade do século XIX até o XX, de 
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Sílvio Romero ao ISEB1, no campo da sociologia brasileira, por sua vez, há, segundo 

vemos, uma aporia semelhante, muito embora pareça não ter tido a amplitude legada à 

cultura nacional, qual seja: em que medida o conhecimento sociológico cunhado 

alhures pode ter sua atuação legítima em seu exercer cognitivo sobre a “realidade 

social brasileira”? No rastro desta questão pode-se colocar outras de sentidos 

correlatos, por exemplo: o que garante à ciência e aos conceitos sociológicos 

veracidade e legitimidade perante a realidade social que objetivam entender? A 

pretensão universal do conhecimento sociológico clássico pode dar conta da 

diversidade das dimensões locais ou deve-se em contrapartida cunhar-se uma teoria 

específica para as especificidades nacionais? O recurso conceitual antinômico 

tradição e modernidade pode dar conta do processo histórico brasileiro desde seu 

período colonial? Em síntese, se no âmbito da cultura brasileira pode ter havido um 

ligeiro sentimento de que as instituições e as ideias são copiadas de fora e não 

refletem a realidade local, no nível sociológico, propriamente, esteve subjacente mal-

estar semelhante, a ser caracterizado, finalmente, na seguinte indagação: pode a teoria 

sociológica refletir os problemas imputados pela sociedade brasileira e por seu 

processo histórico? 

É certo que a sempre tensa relação entre teoria social e sociedade brasileira, 

sempre às vias acerca da validade do conhecimento produzido quanto o da 

metodologia de construção da realidade social, repõe, em algum nível, a problemática 

da adequação das ideias, problema este caro e recorrente para aqueles que desde pelo 

menos o século XIX se incumbiram de pensar a sociedade nacional em concomitância 

com preceitos normativos de teorias sociais e políticas modernas. No entanto, foi, 

segundo vemos, no período da institucionalização das Ciências Sociais em meados do 

século XX, no seio da universidade e dos seus diferentes padrões de pesquisa, que 

estas questões gerais postas acima apareceram de algum modo subjacentes às 

reflexões sociológicas acerca do desenvolvimento e da modernização brasileira 

levadas a cabo neste período. Talvez o personagem de maior destaque dentro deste 

quadro tenha sido o sociólogo paulista Florestan Fernandes. Sua centralidade aqui 

sugerida deve-se não só pelo alto nível do padrão de reflexão sociológica alcançado 

                                                        
1 O ISEB – Instituto Superior de Estudos Brasileiros – foi uma instituição cultural criada e mantida 

pelo Estado brasileiro entre o período de 1955 a 1964, na qual havia, devido a propagação das ideias 

desenvolvimentistas, em especial do governo de Juscelino Kubistchek, um forte apelo nacionalista por 

seus integrantes. Ver, nesse sentido: Caio Navarro de Toledo. ISEB: Fábrica de Ideologias. São Paulo: 

Ática, 1977. 
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por Florestan e por sua importância para o desenvolvimento da sociologia no Brasil, 

mas porque as questões acima colocadas somente apareceram de modo inequívoco 

quando confrontadas com o seu pensamento sociológico e com seus diagnósticos do 

processo histórico brasileiro. E tal confronto acerca da relação entre a teoria 

sociológica e os processos históricos sociais nacionais se sucedeu notavelmente, 

segundo assim vislumbramos, em dois momentos, o primeiro com a polêmica com o 

sociólogo Alberto Guerreiro Ramos e o segundo – mais contido e não diretamente 

endereçado - com as divergências estabelecidas com sua orientanda e assistente, a 

socióloga Maria Sylvia de Carvalho Franco.  

É algo muito bem conhecido, e assinalado por diversos trabalhos já 

realizados 2 , que a polêmica entre o sociólogo paulista e Guerreiro Ramos se 

caracterizou de forma mais evidente por embates acerca da tarefa da sociologia frente 

ao desenvolvimento social e econômico nacional e do papel geral do sociólogo 

brasileiro frente a tal ofício. Na esteira do estabelecimento destas diferenças, veio à 

tona, também, as próprias e idiossincráticas visões e acepções de ciência de ambos os 

sociólogos, as quais, deve-se frisar, eram reflexo direto da formação que obtiveram e 

das especificidades do próprio contexto institucional em que cada um deles se inseriu 

profissionalmente, o paulista e o carioca respectivamente. Entretanto, as diferenças 

entre Guerreiro e Florestan não se resumiam a somente estes aspectos, já devidamente 

abordados por outros trabalhos. Para além de questões mais pragmáticas, voltadas ao 

desenvolvimento nacional, havia uma importante diferença no substrato 

epistemológico e meta-teórico de suas divergências, a qual, inclusive e 

fundamentalmente, alicerçava suas distintas acepções acerca do papel da sociologia 

na sociedade brasileira. Trata-se, em suma, de distintas formas de encarar a difícil e 

sinuosa relação entre o universalismo e o localismo. É por meio basicamente desta 

diferença entranhada e, por vezes, presumida, que se estabeleceram as principais 

divergências na forma pela qual ambos os sociólogos concebiam o modo de atuação, 

orientação e aplicação do conhecimento sociológico para análise da sociedade 

brasileira.  

                                                        
2 Ver nesse sentido: E. Bariani. Guerreiro Ramos e a redenção sociológica: capitalismo e sociologia 

no Brasil. Tese de doutorado. Unesp, 2008. L, L, Oliveira. A Sociologia de Guerreiro Ramos. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 1995. T, G, Martins. Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos: para além de um 

debate. Tese de doutorado. Unicamp, 2008.  
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No caso de Florestan, nota-se sua sensível proximidade com a perspectiva 

universalista acerca da validez dos procedimentos de investigação presente em boa 

parte dos clássicos da teoria social. A visão do sociólogo paulista da ciência como 

transcultural, ou seja, como desenraizada em seus enunciados gerais de qualquer 

contexto particular e dotada de predicados objetivos para interpretar os processos 

sociais locais, deixe entrever claramente esta proximidade. Já para Guerreiro Ramos, 

influenciado pela fenomenologia, o conhecimento não poderia ser dotado de 

positividade e estar alicerçado sob critérios que objetivassem serem universalmente 

verdadeiros, pois, para ele, o conhecimento só poderia ser uma perspectiva, isto é, um 

conjunto de sentidos inerentes ao sujeito do conhecimento objetivados por sua 

existência em meio social determinado, especificamente, em sua visão, o contexto 

nacional. Dentro deste quadro de posições teóricas antagônicas, surge, então, a 

questão que os repeliam reciprocamente: por qual caminho deve, afinal, se dirigir o 

conhecimento sociológico em seu ímpeto analítico, por uma pretensão universalista 

dotada em si mesma de uma legalidade própria ou por um universalismo mediatizado 

por marcos teóricos de referência imputados pela dimensão nacional ou local? Por 

meio desta indagação tem-se, em vista dos objetivos que aqui serão propostos, que o 

embate entre ambos não é dotado de importância por si só, senão porque exacerba 

uma questão teórica irresolvida e ainda atuante, a qual, nota-se, põe-se nos mesmos 

termos de embates que ainda se desdobram na teoria social contemporânea.  

Mesmo que alguns termos e temáticas da antinomia do universal e do 

particular tenham se alterado no decorrer da segunda metade do século XX, e isto 

tanto pelas questões contemporâneas que suscitam o debate, tais como o 

reconhecimento cultural e o direito de minorias, quanto pelas novas correntes de 

pensamento que surgiram no período posterior a década de 1960 e que questionaram a 

possibilidade de um conhecimento universal objetivo, como o pós-modernismo e a 

hermenêutica, percebe-se que o ponto nodal do problema permanece muito 

semelhante àquele colocado como pano de fundo da polêmica entre Florestan e 

Guerreiro. Embora a antinomia entre o universal e o particular permaneça fortemente, 

o problema tanto nos dois sociólogos brasileiros quanto em diversas perspectivas 

presentes na teoria social não reside em reificar e hipostasiar um universalismo 

sociológico em seus postulados teóricos e conceituais ou, muito menos, em ceder à 

tentação da relativização teórica dos marcos de referência tal qual aparece no pós-

modernismo. Trata-se, ao contrário, de buscar justamente um universal mediado que 
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consiga aproximar de maneira mais sensível a teoria sociológica e os processos 

sociais concretos. É este esforço teórico constante, situado para além de uma defesa 

intransigente e irredutível de um dos termos da antinomia, que está presente, segundo 

vemos, na polêmica entre Guerreiro Ramos e Florestan Fernandes.   

Nessa ordem de coisas, se o simples relativismo teórico é simplesmente 

rechaçado, pois para ambos os sociólogos brasileiros, bem como parte da teoria social 

contemporânea, como se mostrará, o conhecimento não pode abrir mão em algum 

nível da pretensão universalista, como seria possível, em termos práticos, a teoria 

representar os processos sociais locais sem produzir concomitantemente 

eurocentrismo e reificação de conceitos e postulados teóricos? Como a teoria pode 

reconstruir-se em vista de processos históricos sociais concretos e diferentes daqueles 

inscritos, em alguns casos, na sua gênese histórica? Não nos parece que Florestan por 

sua própria visão de ciência tenha se debruçado acerca destas questões. Guerreiro 

Ramos, por outro lado, com sua proposta metodológica da “redução sociológica”, 

baseada na fenomenologia, fez algumas reflexões sobre elas, mas provavelmente, 

como iremos salientar, seu “nacionalismo metodológico” lhe colocou alguns limites. 

Todavia, dentro da sociologia brasileira, Maria Sylvia de Carvalho Franco, 

construindo também uma oposição em relação ao sociólogo paulista, parece ter 

apresentado uma postura teórica um pouco mais sofisticada. 

Ainda que as principais reflexões teóricas desta socióloga estejam em artigos e 

em sua tese de livre-docência, de título “O Moderno e suas Diferenças”, percebe-se 

que também em sua mais bem conhecida tese de doutorado, acerca dos modos de vida 

e de sociabilidade dos homens livres na civilização do café e publicada 

posteriormente com o título “Homens Livres na Ordem Escravocrata”, já aparece de 

forma embrionária o intuito de verificar a adequação dos conceitos sociológicos à 

realidade histórico-social brasileira. E é justamente por meio dos homens livres na 

ordem colonial como objeto histórico que possibilita ela tirar, em parte, diagnósticos 

diferentes daqueles de Florestan, o qual se atentou mais bem para a figura do cativo. 

Portanto, é possível ver na extensão da sua enxuta obra um empenho constante em 

equacionar teoria social, por um lado, e história, por outro, para tentar resolver 

algumas aporias dos problemas acima apontados. Dessa forma, a saída que pode-se 

encontrar nos rastros de Maria Sylvia para problemas como a reificação de conceitos 

teóricos dá-se tanto na busca da gênese histórica da teoria quanto na constante 

percepção que conceitos de aparência universal se circunscrevem a uma dimensão 
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teórica que está, em última instância, amalgamada a uma também dimensão histórica. 

Neste sentido, fugir das aporias do universalismo, como o possível eurocentrismo e a 

reificação conceitual, dar-se-ia, como podemos depreender ainda de maneira prévia, 

na constante pretensão de alargar a teoria por meio dos processos históricos-sociais 

nos quais pode-se debruçar em vista de entendimento.  

Embora haja irredutíveis diferenças, esta postura da socióloga se coaduna 

sinuosamente com o que sociólogo Sérgio Costa, bem como com outras propostas 

contemporâneas, vem chamando frequentemente por “desprovincializar a sociologia”, 

a qual consiste em mostrar que muitos dos pressupostos da teoria social são históricos, 

e muitas das suas referências empíricas são locais, portanto, não necessariamente 

universais. Ainda que não fosse a preocupação inicial de Maria Sylvia de Carvalho 

Franco, convém assinalar que estas perspectivas teóricas contemporâneas têm como 

intuito principal, por outro lado, proporem novas intepretações acerca da modernidade 

tal qual está inscrita na teoria social clássica e em parte da contemporânea. A crítica à 

modernidade se dá, assim, no sentido de transpor a forma de operação sociológica em 

relação à interpretação desta. Então alterar a forma de operação do conhecimento é 

também alterar as clássicas percepções sociológicas acerca da modernidade. Seria, 

dessa forma, e aqui haveria uma notável convergência com as próprias críticas tecidas 

por Maria Sylvia, contestar a ideia de que a modernidade seja uma totalidade de 

coisas externas às sociedades subdesenvolvidas, periféricas ou notadamente não-

ocidentais, e de que estaria também suscetível a se insurgir nestas localidades 

nacionais por meio da repetição de determinados processos de ruptura nos mesmos 

moldes em que se apresentaram nas sociedade modernas ocidentais.  

Em vista do que até aqui foi delineado, convém salientar de forma objetiva 

que a tarefa desta dissertação consiste em rastrear dois momentos dentro da sociologia 

brasileira em que questões relacionadas à teoria do conhecimento, especificamente 

àquelas que envolveram problemas relacionados à adequação e à baliza entre teoria 

social e processos históricos-sociais concretos, apareceram de maneira mais notável, 

como, segundo assim o vemos, na polêmica entre Alberto Guerreiro Ramos e 

Florestan Fernandes, situada especificamente na década de 1950, e, de maneira mais 

contida, entre este sociólogo e Maria Sylvia de Carvalho Franco, mais 

especificamente entre as décadas de 1960 e 1970. Tal empreitada se justifica porque 

as questões subjacentes a estes embates se mantém e se constituem, como se mostrará, 

como o ponto nodal de embates contemporâneos acerca da constituição de uma 
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“sociologia cosmopolita”, “global” ou “pós-nacional”, e se apresentam como 

elucidativas e atuais para a apresentação de propostas e posturas para aquilo que é o 

problema de fundo que move a confecção desta dissertação, qual seja: o da produção 

de uma sociologia que se oriente para mais além dos padrões empíricos que muito se 

constituíram, diga-se, como a única referência para a teoria social. Trata-se, assim, da 

confecção de uma sociologia crítica dos seus próprios postulados teóricos e 

circunstâncias históricas e, nesse passo, aberta para se reconstruir frente a diversidade 

que os processos sociais apresentam. Em suma, uma sociologia que ao mesmo tempo 

em que estabelece identidade, congruência, com os processos concretos que se 

debruça em vista de análise não abra mão de um espírito cosmopolita. 

Os dois momentos na sociologia brasileira que aqui serão abordados não nos 

oferece, entretanto, todas as repostas para este problema de fundo, no entanto, nos 

abrem excelentes veredas para a reflexão. O embate entre Florestan e Guerreiro, 

travado no cenário do desenvolvimentismo do governo Juscelino Kubitschek, e o de 

Maria Sylvia, já no contexto pós-golpe militar, apresentam reflexões teóricas originais 

que entram em estreito diálogo com a teoria social contemporânea. As teses 

normativas para a sociologia brasileira apresentadas por Guerreiro no II Congresso 

Latino-americano de sociologia em 1953 e depois mais bem sistematizadas na 

“Cartilha brasileira do aprendiz de sociólogo” em 1954, já apresenta um 

posicionamento crítico do sociólogo em relação as assimetrias da produção de 

conhecimento e o modo pelo qual a sociologia nacional se comportava de maneira 

absolutamente passiva frente a um conhecimento que se punha de caráter 

inquestionavelmente universal. Não à toa ele chamou esta sociologia de “enlatada” 

por falta de qualquer reflexão ou posicionamento crítico no que concerne à sua 

recepção. Já em 1958, no artigo “O Padrão de Trabalho Científico dos Sociólogos 

Brasileiros”, Florestan faz, contrariamente ao sociólogo baiano, a defesa do 

universalismo sociológico mostrando todas as suas vicissitudes para construção da 

sociologia como ciência no Brasil e para o avanço da sociedade brasileira em relação 

à moderna civilização Ocidental. No que tange a Maria Sylvia, como salientaremos, 

trata-se de um diálogo silencioso, que entra em choque principalmente em textos 

relacionados à gênese do capitalismo no Brasil e ao possível caráter patrimonial das 

elites nacionais. Nota-se este embate de modo mais evidente num balanço sumário 

que fez Florestan acerca dos estudos de sociologia rural defendidos sob sua tutela, o 

artigo “Anotações sobre Capitalismo Agrário e Mudança Social no Brasil” de 1972, e 
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num texto mais tardio, “A Sociedade Escravista no Brasil” de 1976. Por parte de 

Maria Sylvia, suas posições estão marcadas desde sua tese de doutorado, “Homens 

Livres na Velha Civilização do Café” de 1964 e se complexificam com o correr dos 

anos. Possivelmente a sistematização mais bem estruturada esteja no artigo 

“Organização Social do Trabalho no Período Colonial” de 1978, no qual a socióloga 

defende explicitamente, e contrariamente a Florestan,  a gênese moderna da sociedade 

brasileira.  

No que tange ao método aqui objetivado, percebe-se que esta dissertação 

abarca um diálogo que poderia estabelecer alguma simetria com a disciplina que se 

convencionou chamar por “pensamento social e político brasileiro”, afinal, de algum 

modo, trata-se de rastrear quadros da história intelectual brasileira. E dentro deste 

quadro, o contextualismo linguístico de Quentin Skinner poderia ganhar uma 

centralidade metodológica por reconstruir o universo comunicativo que envolvia os 

produtores dos textos da sociologia brasileira que aqui serão abordados, o que nos 

evitaria, a princípio, de produzir uma análise essencialmente internalista e 

descontextualizada do âmbito histórico e social em que os textos se inseriram. No 

entanto, este tipo de procedimento metodológico terá aqui seus limites postos, pois a 

tarefa de pesquisa aqui colocada requer, concomitantemente, uma análise de um 

problema teórico que se mantém, em seus termos gerais, no presente. Dessa forma, 

em que pese possíveis diferenças que podemos estabelecer com esta forma 

metodológica, tomaremos a indicação de Jeffrey Alexander3 a respeito da natureza 

discursiva da teoria social e do tráfego hermenêutico presente entre as produções 

clássicas e os trabalhos teóricos contemporâneos, bem como as observações de Joseph 

V. Femia4, o qual mostra convicentemente que a observação de ideias em contextos 

históricos específicos podem ser importantes pra o esclarecimento de questões 

contemporâneas. Em vista disto, a utilização de autores da sociologia brasileira não se 

dá na tarefa única de reconstruir o campo linguístico historicamente e socialmente 

situado dos autores aqui evocados, mas produzir uma imaginação sociológica 

engendrada por autores nacionais, os quais, segundo vemos, estabelecem um diálogo 

sensível com obras e problemas teóricos contemporâneos. Nessa ordem de coisas, não 

se trata de negar as possibilidades inscritas no programa historicista, mas apenas de 

                                                        
3 Jeffrey Alexander. A Importância dos Clássicos. In: Anthony Giddens e Jonathan Turner (org.). 

Teoria Social Hoje. São Paulo: Unesp, 1999.  
4 Joseph V. Femia. An Historicist Critique of “Revisionist” Methods for Studying of Ideas. In: History 

and Theory. V. 20, Nº 2, 1981. P. 113-134.  
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frisar que ele não é a única forma possível de interpelar as obras clássicas de qualquer 

tradição teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

As Aporias da Sociologia entre o Universal e o Nacional: dois padrões na 

sociologia brasileira 

 

 É próprio da Teoria do Conhecimento embates acerca das possibilidades e 

vicissitudes do que realmente pode fundamentar o modelo de conhecimento 

científico, se, por um lado, uma pretensão universalista, que se sobrepõe às 

particularidades, ou, de outro, uma predileção aos aspectos mais concretos e 

particularistas, sem submissão a processos teóricos abstratos. Como nos mostra John 
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H. Zammito5, desde as oposições criadas entre românticos e ilustrados, nos círculos 

intelectuais alemães do século XVIII, mais especificamente nas figuras de Johann von 

Herder e Immanuel Kant, tal aporia epistemológica já se sistematizava com grande 

evidência. Ter-se-ia, neste cenário, Kant, defendendo a posição de que 

inevitavelmente o conhecimento universal procederá ao conhecimento local sempre e 

quando estiver disposto e guiado pela filosofia, sem a qual todo conhecimento 

adquirido não pode aportar mais que aproximações fragmentárias e, por isso, nenhum 

saber científico; e Herder, que foi aluno do filósofo de Königsberg em seu período 

“pré-crítico”, salientando, de maneira contrária, que abstrações lógicas e conceituais, 

ao ganharem em precisão, perdiam em conteúdo, pois os conceitos mais universais e 

generalistas perdiam sempre muita da riqueza concreta dos referenciais e objetos 

subordinados. 

 A sociologia, herdeira do pensamento iluminista, trilha, no que tange à validez 

dos procedimentos de investigação, evidência e questionamento, a senda da pretensão 

universalista. Não à toa Max Weber, o qual dialogou com o idealismo alemão, dizia 

que se sua sociologia comparada não fizesse sentido a um investigador proveniente da 

China, então se tratava de uma disciplina sem valor intelectual e muito menos sentido 

prático.6 É mais ou menos com este espírito de Weber que o senso universalista da 

sociologia se apresenta e também ressoa com muitas semelhanças - muito embora 

com suas próprias e irredutíveis particularidades e idiossincrasias - nos demais 

clássicos da teoria social. Afinal, é com uma pretensão universalista que se orienta o 

ímpeto compreensivo de Karl Marx sobre o capitalismo, os estudos do próprio Weber 

sobre a relação entre ética religiosa e economia, a análise de Georg Simmel sobre os 

processos de ampliação da sociedade e o postulado da origem social das categorias 

em Émile Durkheim. Assim, é bem possível que todos estes sociólogos clássicos 

coincidiam na presunção de que a ciência social moderna não poderia se alicerçar em 

nenhum princípio de tipo völkisch, particularista, tal como como concebiam os 

românticos, mas, ao contrário, sempre universalista em sua abrangência e pretensão.  

                                                        
5 Kant, Herder and the birth of anthropology. Chicago: University Chicago Press, 2002. 
6  Convém salientar que não estamos afirmando que a sociologia de Weber se orienta 
exclusivamente para o universal abrindo mão de qualquer dimensão particular. Os próprios 
tipos-ideais são instrumentos que objetivam reter o caráter particular dos fenômenos da cultura 
ao mesmo tempo que permitem a comparação entre diferentes situações históricas, guiando a 
observação e exprimindo as regularidades. Portanto, afirmamos, contrariamente, que no nível da 
generalização, algo que é aberto à ciência, os tipos apresentam uma pretensão universalista. 
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Coincidência esta, entre os clássicos, também possivelmente presente em certo 

compromisso universalista como princípio metodológico. A validez do conhecimento 

a ser produzida pela sociologia só poderia ser aceita porque os procedimentos 

metodológicos deveriam dar conta da diversidade cultural e histórica ao mesmo 

tempo em que deveriam manter um comprometimento com a perspectiva universal. 

Tratava-se, em vista disto, de buscar um fundamento universalista que poderia 

permitir examinar a unidade das diferenças, suas distintas localizações geográficas e 

temporalidades históricas, num nível mais alto de abstração teórica e reflexiva. É 

assim, por exemplo, que Durkheim 7  viu a possibilidade de entender aspectos da 

religião nas sociedades modernas analisando manifestações religiosas em sociedades 

primitivas e Marx8 entendeu a colonização britânica na Índia como uma forma de 

engendrar o desenvolvimento do pré-capitalismo aí existente para a um estágio 

superior, possivelmente semelhante a fase presente na sociedade europeia. Embora os 

artifícios metodológicos fossem notoriamente díspares entre eles - o materialismo 

histórico, o positivismo ou a sociologia compreensiva -, nota-se que o universalismo 

foi um princípio regulador da “imaginação sociológica” clássica ou, melhor, um 

incontornável princípio normativo para a análise social. Dentro deste quadro, se a 

predileção empírica da teoria social clássica deveria operar, como mostra Daniel 

Chernilo9, como uma espécie de antídoto contra toda versão reificada do universal, a 

pretensão universalista de seus conceitos e procedimentos metodológicos deveria, de 

maneira oposta, representar um antídoto contra qualquer tratamento sagrado e 

reificado do particular. Então, talvez seja deste modo, com a sociologia clássica 

operando sob um viés que se orienta a todo momento pelo universal, que deixam 

transparecer uma premissa basilar da teoria social ocidental, a saber, a de que a 

sociedade moderna é local em sua origem, nacional em sua organização e universal 

em seu impacto e orientação. 

 Entretanto, se esta pretensão universalista foi uma orientação inerente aos 

clássicos da teoria social, e ainda tenha seus adeptos, começa ela a apresentar 

possíveis sinais de desgaste quando se traz à tona a presunção de que toda forma de 

conhecimento é historicamente e socialmente mediada e, portanto, tem raízes 

essencialmente particularista. Isto colocaria em evidência o problema de que qualquer 

                                                        
7 Émilie Durkheim. As Formas Elementares da Vida Religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
8 Karl Marx. A Dominação Britânica na Índia. Disponível em: www.marxist.org 
9 Daniel Chernilo. La pretensión universalista de la teoría social. Santiago: LOM, 2010. 
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forma de pretensão ao universal é, basicamente, etnocêntrica; ou, quando enunciadas 

a partir do continente europeu, como grande parte da teoria social, seria eurocêntrica. 

Afinal, o que garantiria a uma particular enunciação que almeja o universalismo a sua 

efetiva realização? O que legitimaria determinados procedimentos metodológicos em 

sua pretensão de alcance do universal? Ressalvas à pretensão universalista e críticas 

ao possível eurocentrismo incrustrado na teoria social já foram postas por algumas 

correntes do pensamento filosófico da segunda metade do século XX, como a 

hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, o contextualismo de Richard Rorty e o pós-

modernismo de Jean François Lyotard. Seriam eles, segundo assinala Thomas 

McCarthy10, filósofos que advogam por uma “crítica da razão impura”, ou seja, uma 

postura teórico-metodológica que questiona a possibilidade de um conhecimento 

universal “objetivo”, “imparcial” e “neutro”. Utilizando-se deste referencial teórico e 

adentrando-se pelas veredas críticas abertas pelo pós-estruturalismo, objeções à 

pretensão universalista da teoria social são postas também atualmente - até com mais 

ênfase crítica - pelas críticas produzidas pelas teorias pós-coloniais e por outras 

inúmeras vertentes que a esta forma de pensamento de alguma forma se atrela. Uma 

das principais críticas tecidas atualmente à teoria social consiste na reificação de 

específicos padrões geográficos, socioculturais e historicamente particulares como se 

fossem pertencentes a uma suposta “lei evolutiva da humanidade” e como se todas as 

sociedades pudessem, de algum modo, convergir por meio de processos dos mais 

diversos, da modernização ao desenvolvimento, para padrões sociais, culturais e 

institucionais que tem sua suposta gênese no Ocidente. 11  Trata-se, então, de uma 

crítica à reificação da modernidade e de seus padrões institucionais e sociais centrados 

                                                        
10 Thomas McCarthy. Ideals and Illusions. On reconstruction and deconstruction in contemporary 

critical theory. MIT Press, 1991. 
11  Uma outra crítica presente na teoria social contemporânea a uma suposta convergência das 

sociedades para um determinado padrão referenciado nas sociedades ocidentais é o das Múltiplas 

Modernidades de Shmuel Eisenstadt (2007). No entanto, ainda que faça uma crítica à noção de 

“convergência” presente nas teorias da modernização norte-americanas de meados do século XX, 

atestando a diversidade de caminhos para o moderno em vista da relação que ele objetiva entre os 

programas culturais das civilizações e o sincretismo que estabelecem com as instituições e imaginários 

modernos, sua visão é marcada pela premissa de anterioridade e preeminência da modernidade 

ocidental sobre todas as outras formas possíveis. Portanto, há, de maneira explícita, na sua análise, o 

postulado de que a modernidade é genética ao ocidente e que apenas ganha um “plus” quando se 

adentra em outros contextos culturais. Alguns breves aspectos da sociologia de Eisenstadt serão 

abordados no capítulo três deste trabalho. 
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na sociedade ocidental como formas possivelmente universais em sua abrangência. É 

uma crítica, em suma, ao particular que se transfigura em universal.12  

 Mas, independentemente da complexidade que pode advir de tal embate sobre 

a pretensão universalista ou a particularidade do conhecimento sociológico, o fato é 

que com uma crítica a uma presunção basilar da teoria social, o modo de atuação do 

conhecimento da sociologia é contestado, entrando, em face das críticas recentes, 

naquilo que se convencionou denominar por crise. Embora a noção de crise esteja na 

própria gênese da sociologia, na própria natureza do conhecimento sociológico, como 

apontam algumas reconstruções,13 podemos entende-la aqui, de um modo um tanto 

quanto idiossincrático, como uma aporia generalizada a partir da afirmação do caráter 

histórico e socialmente condicionado do seu saber e, igualmente, de um asceticismo 

sobre a validade de seus próprios conceitos centrais e estratégias metodológicas 

perante a diversa natureza dos objetos. Portanto, trata-se de uma crise sobre a própria 

legitimidade da pretensão universalista do conhecimento sociológico para a análise e 

interpretação de contextos sociais que estiveram fora dos âmbitos específicos de 

enunciação do universal, como, por exemplo, os contextos conhecidos por 

“coloniais”, “periféricos” e “subdesenvolvidos”. Afinal, como pode-se ver por meio 

de produções teóricas recentes,14 são a partir destes contextos que geralmente a crítica 

contemporânea ao universalismo sociológico surge como mais notoriedade.  

Ressonâncias disto que estamos aqui denominando por “crise cognitiva” 

encontra, segundo vemos, seu momento de inflexão na sociologia brasileira em 

meados da década de 1950 com o embate entre Florestan Fernandes e Alberto 

                                                        
12 Uma crítica que pode ser feita ao postulado geral das teorias pós-coloniais de que a sociologia 

clássica produziu uma reificação do moderno e estabeleceu um caminho teleológico para alcança-lo é, 

nos parece, a frequente confusão entre postulados realmente presentes nos clássicos e outros presentes 

nas teorias da modernização de matriz norte-americana. A crítica que faz Maria Sylvia de Carvalho 

Franco à sociologia da modernização de Talcott Parsons e Gino Germani, embora em contexto 

histórico muito anterior, evidencia em algum nível a confusão de alguns destes postulados. Essas 

críticas serão abordadas no capítulo dois.  
13 Como nos mostra Koselleck (1999), a noção de crise se torna a assinatura estrutural da Época 

Moderna, de modo que se converte em “um conceito supremo, temporalmente elástico dos modernos.” 

Dado, em tese, pela ação de agentes internos ou externos ao corpo político e social que desencadeiam 

um novo estado de coisas, a crise torna-se, em essência, a própria condição da modernidade. E a 

sociologia torna-se, enquanto uma ciência da modernidade, também uma ciência da crise, que objetiva 

explicar a dissolução de uma determinada ordem social e a formação de outra, agora moderna. 

Portanto, sociologia e crise, tornam-se, de algum modo, termos que guardam uma relação estreita.  
14  Ver neste sentido: G. Bhambra. Rethinking Modernity: postcolonialism and the sociological 

imagination. London: Palgrave, 2007; E, G, Rodriguez; M. Boatca; S. Costa. (Org.). Decolonizing 

European Sociology: transdiciplinary approaches. Farhan, 2010. D. Chakrabarty. Provincializing 

Europe. Princeton: Princeton Press, 2007. P. Chatterjee. La Nación en Tiempo Heterogéneo. Buenos 

Aires: Siglo XXI, 2008.  
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Guerreiro Ramos. Embora muitos dos referenciais teóricos da crítica recente nem 

estavam na pauta do dia quando tal embate surgiu, como o pós-modernismo e o pós-

estruturalismo, alguns outros referenciais teóricos que servem de influência para as 

atuais críticas já estavam postos, como o Existencialismo de Martin Heidegger e a 

Fenomenologia de Edmund Husserl. E é justamente destes referenciais que Guerreiro 

Ramos se utiliza para fazer sua crítica e propor uma teoria do conhecimento própria e 

um método de apropriação e mediação do universalismo sociológico, chamado por ele 

de redução sociológica. Com isto não se deve concluir que Guerreiro antecipou 

elementos da crítica contemporânea e da pós-colonial, senão que há, em tal embate, 

uma certa afinidade eletiva – entendida como uma relação rica e cheia de sentidos 

entre duas configurações - entre suas críticas à sociologia e o ponto de vista e 

enunciação de tais críticas recentes. Por outro lado, a defesa de Florestan incorpora o 

que há de melhor no espírito universalista da teoria social clássica, o que reflete em 

seu ímpeto por justificar a sociologia como um conhecimento legítimo da sociedade, 

orientada sempre pelos parâmetros universais estabelecidos pela ciência. Nesse 

sentido, o universalismo de Florestan não é essencialista, ontológico, tal qual pode-se 

vislumbrar de algum modo na filosofia do século XVIII, mas um universalismo no 

que tange aos procedimentos de investigação sociológica; ou seja, um universalismo 

no que tange à imparcialidade, à objetividade, à verificação intersubjetiva, entre 

outros; e, também, como se argumentará adiante, um universalismo que se orienta às 

promessas normativas da modernidade. Ambos os sociólogos compõe, acreditamos, 

um quadro específico de um embate já longo nas ciências humanas e sociais e que se 

apresenta em vários momentos da história desta disciplina com novas roupagens e 

cores.  

No entanto, convém frisar que o embate entre universalismo e particularismo 

de Guerreiro e Florestan esteve subjacente a um outro debate, especificamente no que 

confere às divergência que estabeleceram quanto ao papel da sociologia na sociedade 

brasileira e sua relação com o desenvolvimento nacional na década de 1950. Este 

período foi fortemente marcado pela política desenvolvimentista do governo de 

Juscelino Kubitschek, a qual objetivava o aceleramento do crescimento por um plano 

de metas que incitava a industrialização e a infraestrutura nacional. Dessa forma, o 

que marca o embate entre particularismo e universalismo, com presença em seu 

substrato, são as diferentes formas de encarar a sociologia e o ofício de sociólogo e 

seus respectivos papeis numa sociedade compreendida como subdesenvolvida e 
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periférica em relação à moderna civilização ocidental. Foi assim que a polêmica 

surgiu a partir da defesa de uma série de teses normativas para a sociologia brasileira 

por Guerreiro Ramos no II Congresso Latino-americano de sociologia em 1953, as 

quais foram todas absolutamente rechaçadas pelos presentes no congresso. Para 

revidar as críticas sofridas e defender seu ponto de vista, Guerreiro publica a “Cartilha 

brasileira do aprendiz de sociólogo” em 1954, contendo elucubrações e digressões 

sobre as teses defendidas um ano antes no II Congresso. Em 1956 publica “Introdução 

Crítica à Sociologia Brasileira”, no qual incorpora a Cartilha e mais alguns ensaios. 

Em 1958 lança “A Redução Sociológica”, obra na qual mais bem desenvolve 

argumentos presentes nas publicações anteriores e sistematiza a sua proposta 

metodológica de incorporação do material teórico estrangeiro. Já por parte de 

Florestan, sua resposta mais explícita para Guerreiro está no artigo “O Padrão de 

Trabalho Científico dos Sociólogos Brasileiros” publicado em 1958 no livro “A 

Etnologia e a Sociologia no Brasil”.15 Em 1963, na segunda edição de “A Redução 

Sociológica”, Guerreiro ainda faz uma dura réplica no prefácio a este artigo de 

Florestan. A polêmica parece se encerrar por aqui, já que logo no ano seguinte, 1964, 

a conjuntura política no Brasil muda radicalmente e muito das visões sobre o país e 

das propostas defendidas e almejadas por ambos os sociólogos ficam sem 

possibilidade de realização ou defesa.  

Em suma, é dentro deste importante cenário da sociologia brasileira, já 

abordada por inúmeros autores no que se refere aos termos da polêmica,16 que se 

cristaliza, segundo vemos, um importante embate que põe à mostra as diferentes 

formas de encarar a relação entre o particular e o universal na produção do 

conhecimento. Convém frisar, todavia, que a perspectiva aqui tratada abordará 

privilegiadamente o nível teórico e interno da reflexão teórica em ambos os 

sociólogos brasileiros. Isto se dará pois o objetivo do trabalho nos leva a clarificar 

                                                        
15 Guerreiro Ramos também polemizou com Roger Bastide, orientador e predecessor de Florestan 

Fernandes na Cadeira I de Sociologia na USP. No caso, o diálogo se deu por meio de uma carta de 

Bastide a Guerreiro no qual tecia divergências acerca do livro “O Processo da Sociologia no Brasil”, 

publicado por Guerreiro em 1953 e que já expunha algumas das teses defendidas mais enfaticamente 

nos livros posteriores, especialmente sua crítica à sociologia como ciência universal. A perspectiva de 

Bastide se assemelha sensivelmente a de Florestan, consistindo na defesa da sociologia como ciência 

universal e desinteressada dos aspectos normativos nacionais. No entanto, diferentemente do embate de 

Guerreiro e Florestan, o tom do diálogo entre Bastide e o sociólogo baiano é muito mais ameno, sem o 

tom de polêmica perceptível no diálogo travado com Florestan.  
16 Ver nesse sentido: E. Bariani. Guerreiro Ramos e a redenção sociológica: capitalismo e sociologia 

no Brasil. Tese de doutorado. Unesp, 2008. L, L, Oliveira. A Sociologia de Guerreiro Ramos. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 1995. T, G, Martins. Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos: para além de um 

debate. Tese de doutorado. Unicamp, 2008.  
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como cada um deles vislumbrou a relação da teoria sociológica em sua aplicação na 

“realidade brasileira”. 

 

 

I.II – Funcionalismo, Fenomenologia e Existencialismo na sociologia brasileira 

 

Segundo assinala Lucia Lippi Oliveira17, a orientação acadêmica perseguida 

por Guerreiro no início da sua formação na década de 1930, ainda no estado da Bahia, 

já se dava sob uma forte oposição à influência das ideias francesas, notadamente as 

presentes na sociologia de Émile Durkheim. Participante na época da revista Esprit, a 

qual levava a cabo inúmeras críticas à sociologia durkheimiana com base em 

intelectuais emergentes na própria sociedade francesa do pós-primeira guerra, como 

Georges Gurvitch e Henri Lefèbvre, o foco principal da crítica de Guerreiro residia-se 

amiúde em dois aspectos, quais sejam, no da supremacia dada pelo sociólogo francês 

ao social em detrimento do indivíduo e na pretensão universalista das categorias e 

método de sua sociologia. No que tange à ideia de indivíduo em Durkheim, faz 

Guerreiro as seguintes considerações num texto de juventude, publicado em 1939: 

 

Quando Durkheim e os sociólogos naturalistas preconizavam a coação 

social e admitem que a sociedade forma o homem, é que lhes falta o 

senso da pessoa, não conhecem a revelação, consideram os homens 

como indivíduos. Se assim fosse, se o homem procedesse na sociedade 

como indivíduo somente, não deixaria de assistir certa razão a 

Durkheim, mas, é preciso levar em conta a força anárquica 

especificadora da pessoa, a luta do princípio ontológico original e do 

princípio normativo social. Não se pode estudar o homem com o 

mesmo método positivo das ciências. Não se devem considerar os fatos 

sociais como coisas porque o homem, agindo, procura sempre realizar-

se através dos meios sociais.18 

 

Já esboçando neste fragmento uma oposição que estabelecerá em relação a 

Florestan no que tange ao conhecimento como uma ciência positiva do social, como 

mais adiante se assinalará, Guerreiro trata de estabelecer uma distinção substantiva e 

epistemológica entre pessoa e indivíduo. Se, para ele, esta última seria uma categoria 

esvaziada de qualquer particularidade cultural ou social e imbuída de uma pretensão 

universalista abstrata, tal como supostamente se apresenta na sociologia de Durkheim, 

                                                        
17 Lucia Lippi Oliveira. A Sociologia do Guerreiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995. 
18 Guerreiro Ramos apud Lucia Lippi Oliveira. A Sociologia do Guerreiro. P. 91. 
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seria a princípio a noção de pessoa, por conotar uma noção de práxis e uma 

“existência no mundo” concreta pelo homem, a mais adequada a ser operada pelo 

pensamento sociológico. Em vista disto, antes que um simples produto do social ou 

fruto passivo de uma totalidade sui generis, o homem é, segundo Guerreiro, um “ser 

em situação”, ou seja, um ser inserido em um determinado contexto histórico e social 

que o faz sobressair da mera existência abstrata e informal proposta pela categoria de 

indivíduo, tornando-se, assim, uma pessoa, dotada de imanentes particularidades 

existenciais. É a partir desta premissa, da inserção cultural e histórica do homem, que 

a sociologia deve operar e que Guerreiro construirá suas posições no que tange ao 

sujeito do conhecimento na sociologia tal como a defendia.  

Utilizando-se do existencialismo de Heidegger e da fenomenologia de Husserl, 

como deixa transparecer de antemão, Guerreiro passa a realizar uma crítica mais 

abrangente da sociologia de Durkheim. Com base nestes dois autores, outras duas 

importantes objeções do sociólogo baiano à sociologia do sociólogo francês devia-se 

a uma presunção epistemológica de assinalar o caráter a priori do social em relação a 

qualquer forma de existência particular e, também, o tipo de positividade científica 

que objetivava. Diz Guerreiro, nesse passo: 

 

Sendo o homem um ‘ser em situação’ ou um ser historicamente 

constituído, não se dá para ele daquela circunstância suposta 

por Descartes e Émile Durkheim em que um eu se defronta 

com a realidade histórico-social como se esta fosse suscetível 

de ser apanhada em sua essência por um pensamento soberano, 

liberto de julgamentos de valor, de pré-noções e mesmo de 

tendenciosidades.19 

 

Como o homem, para ele, é um “ser em situação” ou um “ser-no-mundo”, 

também a objetividade do conhecimento não se dá num campo científico abstrato sem 

qualquer espécie de mediação entre o sujeito do conhecimento e os objetos, mas em 

termos de perspectiva. Perspectiva esta formada pelo entorno cultural e social do 

sujeito cognoscente que imbui as categorias e os objetos de um sentido particular e 

específico e que, nesse sentido, torna inteligíveis as relações entre o sujeito e o objeto. 

Portanto, para Guerreiro há, assim como na fenomenologia de Husserl 20 , uma 

                                                        
19 Guerreiro Ramos. Introdução Crítica à Sociologia Brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. 
20 Ver: Edmund Husserl. Investigações Lógicas: investigações para a fenomenologia e a teoria do 

conhecimento. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012.  
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indissociável relação entre o eu e os objetos; uma apreensão sensível do objeto pelo 

intelecto que faz com que o conhecimento antes que universal seja substantivamente 

relativo. Posição teórica esta que também encarna explicitamente as posições de 

Heidegger, como Guerreiro mesmo não deixa de fazer referência: “O eu e os objetos 

estão na história e assim a ‘vivência intencional’ que os liga, verifica-se no mundo. 

Para Heidegger, o sujeito jamais é um ‘eu puro’, ‘transcendental’; ao contrario, é um 

‘ser-no-mundo’. É impensável um eu que não esteja constituído por uma íntima união 

com o mundo” 21 . Em vista disto, para Guerreiro o sociólogo estará sempre 

condicionado por um a priori existencial, concreto, e não por um social sui generis, 

como via Durkheim. 

Muito embora não pode-se apontar que em Durkheim o sujeito cognoscente 

seja um sujeito que se situe em um “não-lugar” e em um “não-tempo”, situando-se 

para além de qualquer limite espaço-temporal, tal como em Descartes, o sociólogo 

francês, de fato, não efetua qualquer redução das suas pretensões universais das 

categorias, e isto por um motivo a princípio simples, qual seja, as categorias tem 

origem social: 

 

As categorias são representações essencialmente coletivas, elas 

traduzem antes de tudo estados da coletividade: dependem da 

maneira pela qual esta é constituída e organizada, de sua 

morfologia, de suas instituições religiosas, morais, econômicas, 

etc. A sociedade é uma realidade sui generis, ela tem seus 

caracteres próprios que não se reencontram, ou não se 

reencontram sob a mesma forma, no resto do universo. As 

representações que a exprimem têm, portanto, um conteúdo 

completamente diferente que as representações puramente 

individuais e pode-se de início estar seguro de que as primeiras 

acrescentam alguma coisa as segunda. As representações 

coletivas são o produto de uma imensa cooperação que se 

estende não apenas no espaço, mas no tempo.22 

 

Na visão do autor, a necessidade das categorias do entendimento vem do fato 

de que o homem é um ser social, que vive em sociedade. As categorias exprimem as 

relações mais gerais que existem entre as coisas, ultrapassando em extensão todas as 

nossas outras noções, elas dominam todo o detalhe de nossa vida intelectual. Portanto, 

se a cada momento do tempo os homens não se entendessem sobre as ideias 

                                                        
21 Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. P. 85-86. 
22 Emile Durkheim. As Formas Elementares da Vida Religiosa. P. XXII. 



 

 

29 

 

essenciais, se eles não tivessem uma concepção homogênea de tempo, do espaço, da 

causa, do número, entre outros, todo acordo entre as inteligências tornar-se-ia 

impossível e, por conseguinte, toda a vida comum. Dessa forma, as categorias são 

coisas sociais, à medida que não é meu tempo; é o tempo tal como ele é objetivamente 

pensado por todos os homens de uma mesma civilização, o mesmo acontece com as 

demais categorias.  

Ao afirmar a origem social das categorias, Durkheim não quer tomar a posição 

nem dos aprioristas, que colocavam, segundo ele, as categorias acima de qualquer 

especificidade local sem uma coerente e sistemática justificativa, e nem as dos 

empiristas, os quais salientavam a impossibilidade da constituição das categorias em 

vista da diversidade do social. No entanto, a solução durkheimiana ao problema das 

categorias conserva aspectos tanto do empirismo quanto do apriorismo. Do empirismo 

conserva a postura positivista, a qual colocava a questão do pensamento como 

pertencente ao mundo real; e do apriorismo a irredutibilidade da razão à experiência. 

Portanto, as categorias — as quais traduzem a organização social — são construídas 

pela sociedade, ou seja, a sociedade é a fonte do pensamento lógico. Dessa forma, 

para Durkheim a teoria do conhecimento parece, portanto, chamada a reunir as 

vantagens contrárias das duas posturas rivais sem ter seus inconvenientes. Ela 

conserva todos os princípios essenciais do apriorismo; mas ao mesmo tempo, se 

inspira neste espírito de positividade ao qual o empirismo se esforçava em satisfazer. 

Dentro deste quadro, Guerreiro Ramos possivelmente concordaria com 

Durkheim em relação ao conteúdo social das categorias, afinal, para ambos, elas 

definitivamente não poderiam ser simples construções teóricas referenciadas na razão 

e sem alguma espécie de apreço pela dimensão social. No entanto, o ponto 

fundamental da discordância daquele sobre este é acerca da presunção de 

universalidade, findada no que cada um vê como o social, ou seja, como a principal 

instância empírica da análise sociológica. Então, enquanto para Durkheim a sociedade 

engloba uma universal noção de humanidade, que, a princípio, não objetiva 

estabelecer fronteiras metodológicas entre um fora e um dentro, para Guerreiro o 

conceito de nação torna-se a unidade metodológica elementar para a análise 

sociológica. É desta forma, com a sociologia de Durkheim operando a partir de um 

sentido universal do social e das categorias, que para ele se poderia estudar as formas 

elementares da vida religiosa em um contexto primitivo, externo à modernidade 

ocidental, para tentar entender o funcionamento das formas religiosas na sociedade 
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moderna. As simples formas de vida alhures haveriam de portar, em sua visão, algo 

próprio do humano que, sintetizado devidamente pelo conhecimento, poderia ser 

válido para o entendimento de uma sociedade complexa. Para Guerreiro, por outro 

lado, as categorias, ainda que elas possuam uma imanente dimensão de 

universalidade, como será mostrado adiante, deveriam ser mediadas pelo contexto de 

inserção nacional em que se encontra o sujeito do conhecimento. E a produção desta 

mediação, que mais tarde ele chamará de “redução sociológica”, constitui a supra 

essência para construção de uma efetiva sociologia autônoma, segundo assim o via.  

 Se em vista do que acima foi traçado a influência de Durkheim foi 

abruptamente rejeitada por Guerreiro desde o início da sua formação, para Florestan 

ela foi muito presente e fundamental, o que obviamente evidencia de antemão dois 

padrões sociológicos distintos já em suas gêneses formativas. Embora as operações 

teóricas de Florestan fossem notadamente ecléticas 23, trabalhando com domínio e 

naturalidade com praticamente toda escola sociológica clássica e contemporânea da 

sua época, é nítida a importância que o funcionalismo teve em sua formação, ainda 

mais quando se atenta para o método da sua tese de doutorado sobre a organização da 

guerra entre os tupinambá e as elucubrações teóricas de seu trabalho de livre-

docência, ambos estruturados sob o método funcionalista. Por este motivo, a 

perspectiva que Florestan toma em relação ao conhecimento e ao sujeito cognoscente 

é muito próxima da presente em Durkheim, como ele mesmo deixa transparecer: 

 

Os estudiosos da ciência costumam encara-la através de 

entidades intelectuais abstratas. Assim, fala-se na ciência como 

forma de saber positivo, que envolve certa atitude intelectual 

diante da realidade, determinados procedimentos de obtenção, 

verificação e sistematização do conhecimento, e uma 

concepção definida do mundo e da posição do homem dentro 

dele. Essa maneira de ver as coisas é, naturalmente, legítima e 

necessária. [...] Em suma, o trabalho do cientista pode e deve 

ser examinado à luz das obrigações, dos procedimentos e dos 

ideais que possuem caráter universal.24  

 

Por a sociologia ser, segundo Florestan, um conhecimento positivo e objetivo 

do social, a produção do conhecimento deve-se dar em relação direta e sem qualquer 

                                                        
23 Gabriel Cohn. O Ecletismo Bem Temperado. In: Maria Angela D’Incao (Org.). O Saber Militante: 

ensaios para Florestan Fernandes. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz e Terra e Unesp, 1987. 
24 Florestan Fernandes. A Sociologia no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1977. 
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mediação com os parâmetros universais estabelecidos pela ciência, afinal, “por seu 

próprio caráter”, diz Florestan, “a ciência é transcultural, no sentido de ser um 

sistema de símbolos assimilável por qualquer civilização na qual os critérios e os 

procedimentos do pensamento científico possam ser postos em prática.”25  

 Então, se a sociologia para Guerreiro é perspectiva, mediada por um conjunto 

de contextualizações de sentido determinadas pelo âmbito local, para Florestan, ao 

contrário, ela é total, universal, quase que “transcendente”. Isto, contudo, não quer 

dizer que para Guerreiro não haja a possibilidade de existência do universal e que para 

Florestan a ciência e suas categorias são um constructo absoluto da razão humana 

aptas a darem conta de toda a diversidade histórica e social independentemente do 

contexto real. As perspectivas acerca da sociologia e da ciência em ambos os 

sociólogos são mais complexas, e se tornam mais claras em suas próprias acepções do 

que vem a ser a sociologia e o ofício de sociólogo numa sociedade compreendida 

como periférica em relação ao padrão ocidental de desenvolvimento, como ambos 

assim viam a brasileira.  

Entretanto, antes de salientar seus olhares metodológicos e o que cada um 

deles compreendia como o papel da sociologia no Brasil, convém atestar que, a 

despeito das diferenças, havia, por trás das suas posições, um meta-discurso 

sociológico que se estrutura sob as mesmas premissas. E este meta-discurso é próprio 

do campo sociológico e encontra ecos em vários autores contemporâneos, qual seja, o 

do caráter histórico-cultural da sociologia. Nesse passo, também a despeito das suas 

diferenças quanto a disciplina, tanto Guerreiro quanto Florestan encararam a 

sociologia como um fenômeno reflexivo de um determinado estágio histórico e 

cultural possibilitado, fundamentalmente, pela modernização das estruturas sociais.  

 É justamente por meio dos processos de modernização social que uma 

considerável parte da literatura sociológica frisa a existência de uma relação íntima e 

congruente da modernidade com a sociologia no mundo ocidental. 26  Tal relação, 

propiciada pela modernização das estruturas sociais, consiste tanto nos 

desvencilhamentos que a produção do conhecimento sofre na modernidade em relação 

aos imperativos morais e religiosos, tornando-se, assim, racional e secularizado, 

                                                        
25 Florestan Fernandes. A Sociologia numa Era de Revolução Social. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. P. 

28. 
26 Ver Florestan Fernandes. Desenvolvimento histórico-social da sociologia no Brasil. In: A Sociologia 

no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1977; Peter Wagner. Sociologia de la Modernidad. Barcelona, Herder, 

1995.   
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quanto a objetivação deste conhecimento - agora especializado e de caráter empírico e 

analítico – para o esclarecimento dos fenômenos e processos histórico-sociais que 

compreendidamente nascem em alguns Estados nacionais ocidentais e que, nesse 

passo, singularizam a própria modernidade, quais sejam, a industrialização, a 

democratização e a urbanização. Se, em vista disto, a sociologia apareceu no centro 

do mundo ocidental como uma espécie de autoconsciência de determinados processos 

histórico-sociais que são a princípio indissociáveis e congruentes à própria 

modernidade, para Florestan e Guerreiro, especificamente na década de 1950, esta 

relação entre sociologia e modernidade ganhou contornos outros, não tão 

aparentemente simétricos e correlatos. E isto, devido as próprias particularidades 

culturais e históricas da sociedade brasileira.  

Seguindo a mesma lógica da argumentação desta literatura, assentada em 

perspectiva universalista, para Florestan o surgimento da sociologia no Brasil se 

adequa mecanicamente a um típico processo de racionalização e secularização, num 

movimento correlato às transformações histórico-culturais que condicionaram o seu 

compreendido surgimento no Ocidente. Então, da mesma forma que o pensamento 

racional, arquétipo do pensamento sociológico, necessitou se desatrelar das 

concepções religiosas de mundo e dos imperativos morais, bem como dos interesses 

sociais e econômicos da ordem social estabelecida, no Brasil teria ele que passar por 

uma libertação cultural semelhante para vir a se tornar uma ciência de cunho positivo, 

como a que emergiu no seio da sociedade ocidental no século XIX.  

No entanto, para Florestan durante o período colonial e escravocrata a 

sociedade brasileira não poderia permitir o surgimento de qualquer forma de 

pensamento racional livre e autônomo, mesmo fazendo uma recepção contemporânea 

das obras dos sociólogos europeus. A recepção da sociologia nesse período dava-se 

mais em vista de um processo de “distinção” por parte das elites receptoras nos 

círculos literários do que um ímpeto pela investigação positiva. Tal bloqueio ao 

pensamento livre e autônomo se caracterizava, segundo o sociólogo paulista, pela 

existência de pelo menos dois obstáculos culturais que a empatavam de emanar. O 

primeiro eram os que advinham da incompatibilidade da ordem senhorial com a livre 

exploração do pensamento racional, afinal, segundo o sociólogo, toda forma de 

pensamento permanecia submissa e interessada à manutenção da ordem social 

patrimonial, de modo que os seus fundamentos, como a existência da escravidão e 

sacralidade do poder do senhor senhorial, tornaram-se absolutamente inquestionáveis. 
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A atividade intelectual, dentro deste quadro, não poderia ficar de outro modo que não 

“sufocada dentro de um cosmo moral fechado, conservador e de interesses espirituais 

limitados”.27 Nesse passo, o segundo obstáculo advinha das resistência culturais do 

meio ao ímpeto de uma concepção racional, analítica e científica de mundo. Pois 

qualquer “técnica de explicação racional do comportamento humano e da origem ou 

do funcionamento das instituições, como a sociológica, encontrava natural resistência 

em uma sociedade na qual as atitudes aprovadas diante desses objetos eram pautadas 

pelas tradições, por interesses conservadores e por valores religiosos”.28 Aqui, o que 

se apresenta é uma incompatibilidade entre uma forma racional e moderna de 

concepção de mundo e uma ordem social que imperam valores culturais opostos, 

patrimoniais e patriarcais ou, em essência, tradicionais.  

Tal quadro não favorável para o surgimento do pensamento racional começa a 

ser alterado, segundo Florestan, quando mudanças estruturais passam a alterar a 

lógica das funções sociais. Tais mudanças residem nas transformações políticas 

modernizantes do século XIX, notadamente as ocasionadas pela vinda da família real 

em 1808, como a abertura dos portos e a independência em 1822. Segundo o 

sociólogo, com o surgimento de uma burocracia urbana e de caráter liberal para gerir 

as novas as atividades abertas pelas mudanças nos quadros organizacionais do Estado, 

a ordem patrimonial, gerida quase que exclusivamente pela aristocracia rural, começa 

a minar e perder o poderio de que antes gozava. E com o crescente crescimento das 

funções burocráticas durante o século XIX, tal fosso entre a presença do patrimônio 

rural nas orientações das políticas e as burocráticas urbanas só teve a aumentar, “de 

modo que, por volta do terceiro quartel do século XIX, já existia no Brasil uma 

Inteligência cujos componentes individuais não reagiam de modo uniforme às 

pressões conservadoras das camadas dominantes.” 29  Tal foi assim, que foi deste 

mesmo setor urbano e técnico, e também das diversas profissões liberais insurgentes, 

que surgiu as primeiras críticas a ordem patrimonial e a defesa explícita do 

abolicionismo, vivificadas em obras como as de Tavares Bastos, Joaquim Nabuco, 

Perdigão Malheiros, entre outras do século XIX. 

É com este setor intelectual que uma transformação fundamental para o 

pensamento racional ocorre na sociedade brasileira, qual seja, o de que todos os 

                                                        
27 Florestan Fernandes. Desenvolvimento histórico-social da sociologia no Brasil. P. 29. 
28 Florestan Fernandes. Desenvolvimento histórico-social da sociologia no Brasil. P. 30. 
29 Florestan Fernandes. Desenvolvimento histórico-social da sociologia no Brasil. P. 33. 
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aspectos da vida social brasileira, ligados direta ou indiretamente à escravidão, caíram 

na esfera de consciência social e puderam ser apreciados, axiologicamente, acima do 

influxo do ‘‘poder dos costumes’’ e do ‘‘caráter sagrado das instituições’’. Com isso, 

não só se processou um alargamento do horizonte intelectual médio, mas começaram 

a ser solapadas as fontes de incompatibilidade das técnicas racionais de pensamento e 

de explicação do mundo com a ordem social. É dessa maneira que somente com a 

abolição da escravatura em 1888 e com o surgimento de uma sociedade de classes que 

a libertação do pensamento racional foi completa. E por isso, “é legitimo admitir que 

a desagregação do regime escravocrata e senhorial possui, para o desenvolvimento da 

sociologia no Brasil, uma significação similar à da revolução burguesa para a sua 

constituição na Europa”.30  

No entanto, se na Europa, o surgimento da sociologia teve aspectos mais 

generalizados pelas sociedades nacionais, devido ao próprio avanço das 

transformações sociais da modernidade, como a urbanização e a industrialização, no 

Brasil, devido a restrição destas transformações aos centros modernizadores, a 

sociologia igualmente ficou restrita somente a eles. No caso, os avanços da liberação 

do pensamento teve sua circunscrição à cidade de São Paulo, ambiente marcado por 

aquelas características que definiram a modernidade no Ocidente, como a alta taxa de 

urbanização em relação a população campesina, a crescente industrialização e uma 

efervescência cultural e política que imprimiram ao contexto paulistano todo um 

conjunto de experimentos culturais modernos inéditos na história brasileira e que 

influenciaram diretamente o fazer sociológico presente na experiência da 

Universidade de São Paulo. 31  Fora destes centros, por outro lado, encontrava-se, 

segundo Florestan, as resistência culturais à mudança social, o que imprimia a 

evolução do regime de classes sociais no Brasil os padrões dinâmicos de um 

desenvolvimento desigual, heterogêneo e de ritmo instável. Somente nas regiões em 

que a expansão urbana e a industrialização aceleraram o processo é que a divisão do 

trabalho e a diferenciação social se fizeram sentir com alguma intensidade. Nessas 

regiões, ocorreram alterações simultâneas na estrutura social e na organização da 

cultura, que condicionaram a transformação da sociologia em uma especialidade. 

                                                        
30 Florestan Fernandes. Desenvolvimento histórico-social da sociologia no Brasil. P. 36. 
31 Maria Arminda do Nascimento Arminda. Metrópole e Cultura: São Paulo no meio século XX. Bauru: 

Edusc, 2001. 
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O texto que Florestan faz esta abordagem acerca do desenvolvimento da 

sociologia no Brasil é de 1955, e publicado em 1956 na Revista Sociolugus. Neste 

período o sociólogo iniciava de modo mais intenso suas análises acerca das 

características incipientes do capitalismo e da modernização brasileira. E a chave da 

análise de Florestan dos motivos deste incipiente desenvolvimento reside na mesma 

dos condicionantes do surgimento da sociologia no Brasil, qual seja, o da 

incapacidade das elites nacionais em produzir um desenvolvimento interno autônomo. 

No período assinalado, a análise de Florestan é, portanto, mais “internalista”, 

buscando os entraves à mudança social e as especificidades da produção de 

conhecimento acerca da sociedade brasileira na chave da “dependência cultural” das 

elites nacionais. É sob este ângulo que nesse momento a análise do sociólogo paulista 

não poderia se residir em algum postulado como o de “dependência colonial”, tal qual 

estava mais próximo Guerreiro, e isto por dois motivos, o primeiro por este 

privilegiamento analítico para a busca dos entraves à mudança em nível interno, e, o 

segundo, pela visão transcultural que Florestan tinha da ciência, que, por tal 

predicado, não poderia engendrar relações de dependência entre distintas nações no 

cenário geopolítico e econômico.  

 Todavia, se para Florestan o processo de modernização das estruturas sociais 

condicionavam o advento do pensamento racional emancipado e, consequentemente, 

o pensamento sociológico autônomo e especializado, para Guerreiro Ramos o mesmo 

processo condicionava outra coisa, a saber, o do advento de uma consciência crítica 

da realidade social brasileira, e isto era basicamente a maior preocupação deste 

sociólogo. Guerreiro não estava preocupado com o advento da sociologia enquanto 

uma disciplina autônoma, muito menos com a sua legitimidade científica, senão com 

o advento de uma “ciência nacional” e o despertar de uma consciência crítica 

generalizada, que transcenderia, segundo assim o desejava, os muros das 

universidades e teria sua presença na sociedade como um todo, sem cisão entre 

especialista e leigos. Em vista disto, pra ele pouco importava reconstruir os possíveis 

capítulos histórico-culturais que influenciaram o advento da sociologia na sociedade 

brasileira, mas tentar apresentar os momentos de bloqueios, insurgência e formação 

da consciência nacional tal como ele concebia. 

  Então, quando Florestan frisa que determinadas mudanças estruturais de 

cunho modernizante permitiram o advento do pensamento racional e sociológico no 

Brasil, Guerreiro vê basicamente o mesmo processo de mudanças condicionando a 
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“consciência crítica”, como ele bem diz: “[...] a consciência crítica emerge de 

condições sociais gerais e estruturais, a industrialização e seus principais efeitos, a 

urbanização e a melhoria dos hábitos populares de consumo”. 32 No entanto, a 

consciência crítica para Guerreiro não se equivaleria em seus fundamentos ao que 

Florestan concebe como a orientação elementar que deve permear a reflexão 

sociológica, isto é, uma ciência que se edificaria obrigatoriamente e diretamente sobre 

os padrões do conhecimento universal. Exceto pelo papel que a sociologia deveria ter 

no processo de planejamento e desenvolvimento da sociedade brasileira, o que 

possivelmente seria tanto uma influência de Karl Mannheim quanto um ímpeto por 

uma sociologia militante em ambos os sociólogos, para Guerreiro a consciência 

crítica, reflexo dos processos de modernização que ocorreram na sociedade, seria o 

que possibilitaria a percepção correta e adequada dos problemas da sociedade 

nacional. E mais, seria esta própria consciência que engendraria o surgimento de uma 

ciência fundamentalmente nacional: “o fato mais auspicioso que indica a constituição, 

no Brasil, de ciência nacional, é o aparecimento da consciência crítica de nossa 

realidade”33. Uma ciência nacional seria, então, uma ciência comprometida com os 

aspectos específicos da sociedade brasileira, antes que com assuntos que competem a 

outras sociologias nacionais e que se apresentam como pretensamente universais. 

Afinal, diz Guerreiro, “os métodos e processos de investigação sociológica são uma 

coisa na Alemanha, outra na Inglaterra, outra na França, outra nos Estados Unidos. 

Isto porque têm de ajustar-se às peculiaridades históricas a aos recursos de cada uma 

destas nações”34. Contudo, isto não quer dizer que “os princípios gerais do raciocínio 

científico variem de nação para nação, mas tão somente a funcionalidade das 

cogitações dos sociólogos”, ou seja, o que varia são as diferentes perspectivas dadas 

pelo “ser em situação, um ser historicamente encarnado”35. 

 É digno de nota a convergência que esta percepção de Guerreiro estabelece 

com Hans Freyer. Elogiado pelo sociólogo baiano por ver a “impregnação histórica 

no pensamento sociológico até em sua categorias mais abstratas”36, este sociólogo 

alemão assinala em sua obra “A Sociologia Ciência da Realidade” que:  

                                                        
32 Alberto Guerreiro Ramos. Introdução Crítica à Sociologia no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995. 

P. 13. 
33 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995. P. 45. 
34 Alberto Guerreiro Ramos. Introdução Crítica à Sociologia no Brasil. P. 152. 
35 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. P. 125. 
36 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. P. 100. 
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“[...] uma sociologia é a autoconsciência científica de uma 

realidade social. Além disto, está determinada 

inseparavelmente por sua história no que se refere a situação de 

seus problemas e a forma interna de seu pensamento. Por estas 

duas razões é impossível a nossa sociologia [alemã] adotar 

como norma para sua própria desenvolvimento modelos de 

construção e modos de produção que se formaram em outra 

parte e que para este contexto foi especialmente creditada. Em 

nada ganharia, e perderia em troca, se quisesse negar as 

condições de sua existência e intentasse resvalar para uma 

forma alheia.”37  

 

Freyer foi um sociólogo muito lido em praticamente todos os círculos 

sociológicos brasileiros nas décadas de 1940 e 1950, tanto nas faculdades cariocas 

quanto nas paulistas. É possível que seja a partir deste sociólogo alemão que 

Guerreiro tenha dito que a sociologia deve ser a “autoconsciência das leis particulares 

da sociedade brasileira”. Todavia, nota-se que é em vista desta espécie de submissão 

reflexiva e metodológica à nação que o sociólogo baiano une sua posição 

epistemológica do sujeito cognoscente perspectivista, de influência heideggeriana, 

com o caráter normativo do dever ser da sociologia brasileira, segundo assim o 

concebia:38  

“Desvinculada de uma realidade humana efetiva, a sociologia é 

uma atitude lúdica da mesma natureza do pif-paf. Quem diz 

vida, diz problema. A essência da vida é a sua problematicidade 

incessante. Daí, na medida que o sociólogo exercita vitalmente 

a sua disciplina, é forçosamente levado a entrelaçar o seu 

pensamento com a sua circunstancia nacional ou regional”.39  

 

 Pode-se por dedução imaginar que este posicionamento de Guerreiro encarna 

uma aversão absoluta à pretensão universalista, já que o sociólogo deve se orientar 

reflexivamente e teoricamente pelo o que a nação o coloca diante de si. Embora 

afirme que “a negação da existência de sociologias nacionais quase sempre se faz em 

                                                                                                                                                               
 
37 Hans Freyer. La Sociologia Ciencia de la Realidad. Buenos Aires: Editorial Losada, 1944. P. 19. 
38 Não saberíamos precisar com o conhecimento devido e estabelecer relações precisas, mas não deixa 

de ser digno de se atentar que tanto Freyer quanto Heidegger foram dois pensadores alemães que 

aderiram ao regime nazista. Talvez esta pequena correlação que vemos aqui entre ambos e que ecoa em 

Guerreiro não seja à toa. 
39 Alberto Guerreiro Ramos. Introdução Crítica à Sociologia no Brasil. P. 107. 
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nome de um universalismo equivocado” 40 , Guerreiro não rejeita a perspectiva 

universalista, cristalizada para ele na noção de “comunidade humana”, isto é, em certo 

posicionamento humanista. Entretanto, o universal deveria ser somente alcançado 

através da mediação e do comprometimento que o sociólogo estabelece com a sua 

sociedade nacional, com seus problemas e dilemas mais imediatos. Se o sociólogo 

brasileiro assim não o fizesse, se objetivasse apenas elucubrações teóricas e não 

condicionasse a reflexão sociológica às questões nacionais, desempenhando a 

“consciência crítica”, estaria realizando um papel inócuo, imaturo e submisso a uma 

suposta pretensão universalista, que, neste caso especificamente, seria mais bem, para 

ele, um reflexo de dominação colonial nas formas de pensar.  

 Entretanto, se Guerreiro bem salienta o que a consciência crítica nacional 

possibilita para entendimento e abordagem dos problemas do Brasil, por outro lado 

parece que não a define internamente muito bem. Poder-se-ia perguntar, qual a 

relação objetiva entre mudanças estruturais e uma diferente percepção da realidade? 

Quais seriam os fundamentos teóricos da consciência nacional? O que seria 

efetivamente a “nação” para além de uma construção idealizada pelo intelectual? 

Parece um tanto quanto problemático que padrões de consumo, de urbanização e 

industrialização, que possivelmente engendrariam uma certa uniformização dos meios 

de vida da população brasileira, produziriam, por sua vez, uma consciência crítica da 

nação. Seriam as inúmeras diferenças sociais da população brasileira dissolvidas por 

meio de uma ideologia nacional que reconcilia classes sociais notadamente 

heterógenas e possivelmente antagônicas, ou seja, capitalistas e trabalhadores?  

 O que Guerreiro Ramos entende por nação, assim como outros intelectuais do 

ISEB 41 , no qual Guerreiro teve uma importante passagem, parece ser algo 

compartilhado e atrelado ao pensamento de um importante intelectual e militante 

negro da metade do século XX, Frantz Fanon. Psiquiatra e ensaísta martinicano, 

influenciado por Jean-Paul Sartre, Karl Marx, George Balandier e por leituras que 

intelectuais franceses faziam de Georg W. F. Hegel em meados do século XX, como 

Alexandre Kojève e Jean Hyppolite, as ideias de Fanon acerca da condição do homem 

negro se opunham as de outros dois intelectuais negros contemporâneos a ele, Aimé 

Cesaire e Léopold Sédar Senghor, e é sobre esta oposição que se sobressai sua 

                                                        
40 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. P. 125. 
 
Ver: Caio Navarro de Toledo. ISEB: fábrica de ideologias. São Paulo: Ática, 1977.  
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perspectiva acerca da nação. Dessa forma, enquanto Cesaire e Senghor eram dois pan-

africanistas que, objetivando a existência autônoma do homem negro, negavam 

qualquer forma de organização não inserida dentro das margens políticas e culturais 

do continente africano, pois para eles seria neste lugar que o homem negro se 

reconciliaria com suas raízes já perdidas frente ao humanismo colonial, Fanon 

enxergava a nação como um meio político e objetivo de superação colonialista e 

capaz de engendrar uma forma autêntica, não-postiça, de existência para a população 

negra.42 Em vista disto, referindo-se a estes seus opositores, afirma: 

 

Este criador que decide descrever a verdade nacional se volta 

paradoxalmente para o passado, para o inatual. O que ele visa 

na sua intencionalidade profunda são os excrementos do 

pensamento, o que está fora, os cadáveres, o saber 

definitivamente estabilizado. Ora, o intelectual que quer fazer 

obra autêntica deve saber que a verdade nacional é primeiro a 

realidade nacional.43  

 

 A “realidade nacional” são as condições concretas e objetivas da superação 

colonialista, a qual só pode ser pensada, por sua vez, quando associada aos 

movimentos nacionalistas concretos que os teóricos políticos estão vinculados 

organicamente. Então, diferente de Senghor e Cesaire, para o martinicano o 

colonialismo não pode ser superado por meio de uma reconciliação da população 

negra com suas raízes culturais perdidas, mas através da sua emancipação frente à 

situação colonial. São os movimentos nacionalistas, portanto, que podem extirpar a 

falta de consciência nacional e a alienação, a qual é, fundamentalmente, uma falta de 

consciência crítica do negro acerca dele mesmo e do seu entorno. Entretanto, para 

Fanon a tomada de consciência de uma nação por ela própria não ocorre ao devaneio, 

                                                        
42 O debate entre estes três autores africanos é extenso e é permeado por interessantíssimas discussões 

acerca do humanismo, do colonialismo e do universalismo. À título de exemplo, enquanto Cesaire e 

Senghor foram dois críticos assíduos do humanismo colonial francês nas colônias, o qual engendrava a 

cidadania para os criolos de ascendência francesa e legava direitos seletivos para a população negra 

nativa, Fanon objetivava criar um novo pensamento europeu às margens do Ocidente, recuperando 

deles o legado do humanismo abstrato que o Iluminismo possibilitou para convertê-lo em algo para o 

todo o mundo. Ou seja, enquanto aqueles dois primeiros autores tinham sérias objeções às formas de 

pensar ocidentais e apregoavam um “confinamento” do povo negro na África, Fanon era, no fundo, um 

universalista que propunha um novo universalismo, agora reconciliado com aquilo que antes negava 

para a população negra: a sua autonomia. Para uma análise detalhada ver: Gary Wilder, The French 

Imperial Nation-state: Negritude and Colonial Humanism Between the Two World Wars. Chicago: 

University Chicago Press, 2005. 
43 Frantz Fanon. Os Condenados da Terra. Juiz de Fora: UFJF, 2010. P. 56. 
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mas é um fenômeno histórico que implica e assinala a ruptura definitiva com o 

complexo colonial.44 

 Com Guerreiro, a visão da nação se dá nesse mesmo sentido, embora não se 

trate de exacerbar de modo mais imediato a questão do negro. Portanto, o sociólogo 

baiano não é um nacionalista que objetiva encontrar a gênese cultural ou étnica da 

nação brasileira supostamente perdida em tempos imemoriais. Seu nacionalismo é 

pragmático, uma condição necessária para superação do colonialismo e da 

dependência. É possivelmente em vista disto que afirma que “o nacionalismo, na fase 

atual da vida brasileira, se me permitem, é algo ontológico, é um verdadeiro processo, 

é um princípio que permeia a vida do povo, é, em suma, expressão da emergência do 

ser nacional”45 . Ou seja, o nacionalismo é a consciência que se molda de modo 

imanente ao processo histórico de formação da nação, da sua existência. O 

nacionalismo é possibilitado pelo desenvolvimento das estruturas sociais, e sua 

realização plena é, vale dizer, condição elementar para a nação superar sua condição 

subdesenvolvida, colonizada e inautêntica.  

 No entanto, mesmo que a relação com a nação seja posta em termos práticos 

por Guerreiro, delineia-se, em decorrência, um inevitável “nacionalismo 

metodológico” como princípio normativo para a sociologia brasileira. Podemos 

definir de maneira enxuta nacionalismo metodológico como uma equiparação do 

conceito sociológico de sociedade ao de estado-nação. E isto parece tanto mais claro 

em Guerreiro quando ele próprio diz que “não há sociedade, mas sociedades” – 

subentenda-se, sociedades nacionais. Portanto, além do aspecto pragmático do 

nacionalismo do sociólogo baiano em vislumbrar possibilidades de emancipação e de 

desenvolvimento, vendo assim a nação como a “a mais eminente forma 

contemporânea de existência histórica”, há, também, uma postura como que 

“anticolonial” em seu nacionalismo, que se cristaliza, em sua sociologia, na 

necessidade de “produzir, de acordo com as imposições do meio, o que antes se 

importava, tanto as ideias quanto as coisas”46. No que tange às “coisas”, Guerreiro faz 

alusão à industrialização nacional, a produção interna da demanda da sociedade 

                                                        
44 É nítida a influência que Fanon, assim como seus principais referenciais citados, produziram em 

intelectuais do ISEB, os quais se utilizaram de modo recorrente deste mesmo vocabulário: alienação, 

consciência crítica, complexo colonial, inautenticidade. Basta ver, neste sentido, a volumosa obra de 

dois volumes de Álvaro Vieira Pinto, “Consciência e Realidade Nacional”, na qual dedica o primeiro 

tomo à consciência ingênua, alienada, e o segundo à consciência crítica e desalienada.  
45 Alberto Guerreiro Ramos. Introdução Crítica à Sociologia no Brasil. P. 55. 
46 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. P. 88. 
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brasileira por produtos dos mais diversos, algo muito próximo teoricamente às teses 

da substituição das importações apregoadas pela CEPAL - Comissão Econômica para 

a América Latina.  

 Já às ideias, relacionam-se ao ser e ao pensar. Um ser pensante autônomo é, 

para Guerreiro, um ser pleno que consegue pensar seu entorno cultural e social em 

suas próprias condições e circunstâncias e que, dessa forma, não se submete 

acriticamente a postulados teóricos externos. Guerreiro quer com isso produzir uma 

sociologia nacional, autêntica, avessa à prática sociológica de pretensão universalista 

que não submete suas categorias a uma redução teórica. Sua crítica e sua visão de uma 

sociologia autônoma se contrapõe, portanto, à sociologia que para ele era praticada de 

modo recorrente nos círculos intelectuais nacionais e que importava em totalidade 

seus métodos e práticas de pesquisas como se fossem dotadas de imanentes 

características universais. Uma sociologia que, por isso mesmo, possuía, segundo o 

via, uma autoridade e uma legitimidade inquestionáveis, de modo que todos os seus 

métodos e orientações teóricas foram concebidos como aptos a serem aplicados à 

realidade social brasileira diretamente: 

 

Nestas condições, assume-se, entre nós, em face dos métodos e 

produtos do trabalho sociológico no exterior, uma atitude 

apologética. Tudo que de lá vem é ortodoxo, excelente, 

imitável. Não se acordou ainda para o fato de que os meios e 

resultados do trabalho sociológico são condicionados por 

estruturas nacionais ou regionais.47 

 

É parcialmente deste modo que Guerreiro faz a crítica ao universalismo 

sociológico. Sua crítica reside na transplantação dos métodos e das teorias pensadas e 

construídas alhures, em outros contextos nacionais, para análise e interpretação de 

outras realidades sociais e nacionais. A transplantação se caracteriza tanto por uma 

atitude reflexa de uma “sociologia enlatada” quanto pelo estabelecimento de uma 

disjunção desta teoria frente a realidade nacional que o sociólogo visa interpretar, 

analisar e encontrar meios de superação dos dilemas do subdesenvolvimento. Para 

superar este impasse, somente com uma postura metodológica específica - que será 

mais bem explanada adiante - e com a clara percepção que a nação e suas 

                                                        
47 Alberto Guerreiro Ramos. Introdução Crítica à Sociologia no Brasil. P. 108. 
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circunstâncias devem ocupar o centro das preocupações do sociólogo comprometido 

com a sociedade brasileira: 

 

Os países descobertos e colonizados, como o Brasil, estão 

sujeitos a esta deformação cultural. São, extensamente, 

pseudomorfoses, no sentido que seus aparatos institucionais, 

recortados à imagem e semelhança dos de países de grande 

prestígio cultural, não resultaram da evolução propriamente, da 

elaboração interna do processo de crescimento orgânico destes 

países, mas de transplantações.48  

 

Mas essa crítica de Guerreiro sai do campo abstrato do universalismo e se 

desloca  para uma crítica do que seria um colonialismo teórico, bem como de 

sociologia nacional autônoma de combate a submissão do pensamento. Uma crença 

inconsciente de que os métodos e teorias oriundos da sociedade europeia tem a 

inquestionável capacidade de dar conta da diversidade das sociedades. E com este 

deslocamento é que ele propõe a sua redução sociológica.  

 

 

I.III – Redução Sociológica e Universalismo Científico 

 

 Para superar aquilo que seria um colonialismo intelectual e uma postura crítica 

frente às teorias europeias, Guerreiro propõe uma metodologia de assimilação crítica 

do patrimônio universal sociológico, a qual ele denomina por “redução sociológica”.  

Á título de uma definição prévia, este sociólogo diz que a “redução consiste na 

eliminação de tudo aquilo que, pelo seu caráter acessório e secundário, perturba o 

esforço de compreensão e a obtenção do essencial de um dado.”49Mas, para além de 

uma proposta metodológica que objetiva o desenvolvimento de uma sociologia 

efetivamente local, nacional, Guerreiro trata de imbuir contornos ainda mais 

profundos para ela, ou, mesmo, existenciais: “[a redução sociológica] não se destina 

tão só a habilitar a transposição de conhecimentos de um contexto social para o outro, 

de modo crítico, mas também caracteriza modalidade superior da existência humana, 

a existência culta e transcendente” 50 . E, nesse mesmo passo, ainda completa: “a 

redução sociológica é qualidade superior do ser humano, que lhe habilita transcender 

                                                        
48 Alberto Guerreiro Ramos. Introdução Crítica à Sociologia no Brasil. P. 114. 
49 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. P. 71. 
50 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. P. 10. 
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toda sorte de condicionamentos circunstanciais”51. Embora, como deixa transparecer, 

o sociólogo baiano caracterize a redução sociológica quase como uma ética de vida à 

nação brasileira, uma espécie de ”existência superior”, é sobre os aspectos teóricos e 

sociológicos dela que Guerreiro mais bem delineia e aprofunda. 

 Se mais acima foi esboçado a influência de Heidegger em Guerreiro na 

formação da concepção do sujeito e da postura do sociólogo frente a objetividade do 

conhecimento, é ele próprio, conjuntamente com Husserl, as principais influências 

filosóficas da redução sociológica.  

Desde último filósofo alemão, Guerreiro abstrai um postulado da sua teoria 

fenomenológica, qual seja, que a consciência cognoscente está sempre referida aos 

objetos. Deste enunciado hesserliano, resulta, de modo lógico, que a estrutura da 

consciência é dotada de um caráter de intencionalidade. Grosso modo, a 

intencionalidade é a forma pela qual a consciência visa as coisas. Nesse sentido, tanto 

para Guerreiro quanto para Husserl o eu está em estreita e íntima relação com os 

objetos que o circundam; portanto, a intencionalidade reside na indissociabilidade do 

pensar frente aos objetos que engendram tal ação. No entanto, como Guerreiro 

objetiva transpor esta presunção fenomenológica de Husserl para o campo da 

sociologia, ele propõe, em troca, uma espécie de reorientação empírica na teoria deste 

filósofo. Assim, se Husserl opera a partir de um eu puro, de tipo “transcendental”, que 

tem a pretensão de defrontar-se com o objeto em estado puro, abstraindo o caráter 

concreto dos objetos, para o interesse da redução sociologia é necessário, frisa 

Guerreiro, “considerar o eu e os objetos do plano empírico ou no eidético, jamais no 

plano transcendental” 52 . Dessa forma, a intencionalidade de Husserl passa a se 

referida, para a redução sociológica, com o sujeito inserido numa comunidade 

específica, concreta. Então, “o que a sociologia tem a fazer”, diz Guerreiro, “é 

transferir a noção husserliana de intencionalidade do plano da ontologia pura para o 

plano regional do social, onde os objetos não são intencionais, como pensa Husserl, 

apenas porque estejam, referidos à consciência” 53 . Neste ponto em específico é 

notável a influência de Heidegger na crítica a Husserl. Como Guerreiro quer manter 

sempre em seu horizonte uma perspectiva que se oriente para o sentido que os objetos 

tem no mundo, Heidegger aparece como o elo que falta para o sociólogo baiano sair 

                                                        
51 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. P. 11. 
52 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. P. 111. 
53 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. P. 114. 
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do nível da consciência husserliana e se referir ao que este filósofo, autor de “Ser e 

Tempo”, denominou por Bedeutsamkeit, ou seja, o sentido específico que revela o 

objeto quando inserido numa unidade de referência, numa estrutura na qual o sujeito 

do conhecimento irremediavelmente se atrela.  

 Tendo em vista sempre a imersão cultural dos objetos, não interessa para a 

redução sociológica engendrar uma reflexão sobre o “objeto puro” tal como pode se 

apresentar igualmente em distintas realidades sociais. Ao contrário, o que interessa à 

redução sociológica é uma “reflexão sobre os sentidos do noémas, ou seja, as formas 

como os objetos são dados ao ato intencional ou nóesis.” Isto é, para a redução 

sociológica o importante é se debruçar sobre a conexão de sentido que abarcar 

determinado objeto num contexto específico, que Guerreiro chama, abstraindo da 

teoria de Husserl, por noéma. Sob este ângulo, não existe um único noéma dotado de 

universalidade, mas diversos noémas que caracterizam a forma pela qual um objeto é 

percebido e notado. O noéma, então, não é a essência do objeto, mas é o conteúdo 

objetivo de um ato intencional. O noéma não abarca a identidade do objeto em si, que 

pode ser unívoca e universal, mas o modo pelo qual o objeto aparece na consciência 

do sujeito do conhecimento. E é fundamentalmente isto que interessa para a redução 

sociológica: entender o sentido do noéma de um contexto específico, seja este local ou 

regional. Tentando exemplificar esta formulação abstrata, Guerreiro diz que podemos 

compreender o Estado, enquanto um conjunto de instituições, como um fenômeno, até 

certo ponto, universal; mas, segundo ele, a percepção acerca do Estado, por ser 

cultural, pode ser considerado de várias formas a depender do contexto do qual se 

trata. Dentro deste quadro, portanto, o noéma é a singularidade que muda a forma de 

encarar reflexivamente e cognitivamente o Estado, e a redução sociológica parte, 

assim, justamente desta presunção, da não universalidade e univocidade da percepção 

acerca do objeto, neste caso em específico, o Estado.  

 Como Guerreiro canaliza sua percepção sempre dentro de um “nacionalismo 

metodológico”, o noéma para ele não poderia ser outra coisa que não as supostas 

homogêneas conexões de sentido produzidas pela nação. Portanto, no caso do Estado, 

seria sempre o sociólogo inserido em determinado contexto nacional que o 

vislumbraria de formas diferentes: “o sociólogo norte-americano o considera de uma 

forma; o alemão de outra; o francês de outra, e assim por diante”54. Apesar da sua 

                                                        
54 Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. P. 114. 



 

 

45 

 

reflexão acerca do noéma ser rica do ponto de vista de uma teoria do conhecimento, 

sua limitação ao contexto nacional pode torná-la um pouco limitada. Afinal, o que 

fundamentaria objetivamente a nação como uma unidade cultural de sentido para o 

sujeito cognoscente? Apesar de não ter problematizado acerca deste possível caráter 

homogêneo da nação, Guerreiro não passou, de fato, totalmente incólume a este 

problema, já que o sentido cultural parece ser algo imputado pelo próprio sujeito do 

conhecimento, pelo sociólogo, quando estabelece uma relação de comprometimento 

com os problemas sociais concretos impostos pela dimensão nacional. Todavia, ainda 

que pareça problemática a relação entre comprometimento sobre causas concretas e 

uma imaginação nacional, é muito possível que seja esta “imposição”, para Guerreiro 

Ramos, o que imbui o sentido do noéma para a reflexão sociológica nacional: 

 

Um produto sociológico qualquer (sistema, teoria, conceito, 

técnica de pesquisa, método), a menos que seja fruto de uma 

atividade lúdica ou ociosa, é sempre elaborada para atender 

uma imposição. Esse para é que constitui o sentido, sobretudo 

para os ingleses. Como o de Comte, para os franceses, o de 

Max Weber, para os alemães, o de Lester Ward, para os norte-

americanos.55  

 

 Como para Guerreiro toda reflexão sociológica é portadora de uma 

intencionalidade, de um noéma, então, toda forma de transplantação teórica de um 

contexto social a outro leva também consigo este nível de especificidade que é 

próprio do lugar e do contexto cultural no qual a teoria foi originalmente cunhada. 

Como o sociólogo baiano não tem uma proposta que poderia se aproximar do pós-

modernismo, no sentido de abolir o universalismo e relativizar os marcos teóricos de 

referência para tentar cunhar uma teoria que tenha a tarefa exclusiva de responder 

somente aos problemas locais, é justamente à redução sociológica que cabe o papel de 

identificar e filtrar o que é específico de uma teoria e o que pode ser potencialmente 

universal nela. Assim, por meio da redução sociológica, uma teoria estrangeira torna-

se uma matéria-prima de elaboração teórica condicionada por fatores particulares da 

sociedade na qual vive o sujeito do conhecimento que se utilize deste artificialismo 

metodológico e que esteja comprometido com a comunidade em que vive.  
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Somente naquelas sociedades em que se gera uma prática 

coletiva (práxis), é que se pode liquidar a ociosidade do 

trabalho intelectual e, portanto, do trabalho sociológico. Em 

tais condições, a própria sociedade coloca diante do sociólogo 

as tarefas que deve empreender. Essas tarefas deixam de ser 

arbitrariamente selecionadas pelo gosto individual do sociólogo 

e passam a ser determinadas pela comunidade. O caráter ocioso 

da especulação sociológica nos países coloniais transparece no 

fato de não ter exigências próprias, mas obedecer às variações 

das correntes estrangeiras. Trata-se de fenômeno que pertence 

ao domínio da sociologia da moda. É a prática da redução que 

converte o sociólogo em consumidor (colecionador) de ideias 

em produtor de ideias. A produção sociológica estrangeira, para 

o sociólogo que fundamenta sua especulação na prática social, 

não vale como paradigma ou modelo, mas apenas como 

subsídio.56  

 

Em suma, do ponto de vista teórico a redução sociológica tem por intuito 

filtrar a produção sociológica estrangeira naquilo que ela possui de específico do seu 

universo cultural. Sua tarefa consiste tanto em mostrar que as teorias não podem ser 

transpostas e adotadas em qualquer lugar, fora do contexto do qual foram cunhadas, 

pois sempre refletem suas especificidades de origem, quanto por um ímpeto de 

constituir os objetos da sociologia por meio daquilo que é próprio culturalmente da 

sociedade brasileira. Trata-se, portanto, de reelaborar a sociologia estrangeira para os 

problemas impostos pela nação, transformando, assim, o sociólogo nacional em 

“produtor de ideias”, um ser autônomo e, portanto, não colonizado. Afinal, diz 

Guerreiro, “redução é precisamente o contrário de repetição”57. E ao produzir uma 

sociologia imposta por seu meio social e cultural, o sociólogo brasileiro emite 

também sua contribuição à sociologia de um ponto de vista universal. Pois a 

sociologia consistiria para Guerreiro sempre em produção estritamente nacional, mas 

sempre em conjunto com a redução sociológica, responsável para que a teoria não se 

coisifique em algo alheio reflexivamente do contexto no qual se objetiva utilizá-la.  

 Mas, afinal, no que consiste pragmaticamente a redução sociológica, isto é, 

para além de um exercício teórico-metodológico? Em seu livro “Introdução Crítica à 

Sociologia Brasileira”, embora seja uma reflexão anterior a sistematização presente 

em “A Redução Sociológica”, Guerreiro parece exemplificar isto por meio de um 

exemplo prático. Segundo ele, um sociólogo norte-americano, não identificado no 
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livro, aconselhou o governo brasileiro a criar escolas secundárias em cada município, 

proporcionalmente ao número de pessoas, semelhante ao que se verificava nos 

Estados Unidos. Então, independentemente do tamanho do município, segundo o 

aconselhador deveria haver um estabelecimento de ensino secundário, com, no 

mínimo, cinco professores trabalhando em período integral. Diante disto, diz 

Guerreiro:   

 

Admitamos, porém, que o governo, num ato de loucura, 

resolvesse por me prática o conselho. Onde encontrar os 

professores? Como manter nas escolas secundárias uma 

população de adolescentes cuja psicologia e cuja situação 

econômicas se constituíram em fatores impeditivos da 

escolaridade? Como localizar estabelecimentos secundários, 

numa quadro demográfico rarefeito, de modo que cada um 

deles funcionasse como mínimo de alunos tecnicamente 

requeridos? Por esses e outros motivos, é temerária a 

observância à risca de aconselhamentos de autoridades 

estrangeiras, sem levar em conta as suas respectivas equações 

nacionais.58  

 

  

 Quando o sociólogo baiano diz “é temerária a observância à risca de 

aconselhamentos de autoridades estrangeiras, sem levar em conta as suas respectivas 

equações nacionais”, ele está cristalizando de maneira prática todo os postulados 

teóricos da redução sociológica. E estas dizem que não se pode transpor orientações 

práticas que podem ser bem sucedidas em alhures sem levar em conta as 

especificidades do local, seja as disponibilidades da renda nacional, para se implantar 

o projeto, ou a sua possibilidade de adequação ao universo cultural. O problema de tal 

perspectiva, ainda que possua seu momento de verdade, é a falta de um parâmetro 

para balizar um padrão de qualidade, no caso, para a educação em municípios 

brasileiros interioranos. Se o parâmetro para Guerreiro deve ser sempre dado pelas 

especificidades regionais, qual seria, então, a diretriz educacional para estes 

municípios? Seriam eles próprios que a estabeleceriam? Guerreiro tem pela 

consciência que padrões transposto de um canto a outro geram descompassos, mas a 

questão fundamental ele não trata de muito bem sistematizar, qual seja, como balizar 

objetivamente a relação entre princípios educacionais universais com as imposições 
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locais? Haveria sempre a educação se render ao local, tornando esta sua orientação 

normativa?  

 É justamente sobre este incondicional comprometimento aos problemas e 

especificidades regionais e nacionais uma das oposições que Florestan estabelece com 

Guerreiro. No artigo “O Padrão de Trabalho Científico dos Sociólogos Brasileiros” 

publicado em 1958, o sociólogo paulista, ao contrário de Guerreiro, deixa claro que:  

 

“[...] os sociólogos brasileiros precisam associar suas ambições 

teóricas à investigação de fenômenos sociais que ocorrem na 

sociedade brasileira. [mas] eles não devem esquecer-se, ao 

realizar tais trabalhos, que precisam contribuir tanto para o 

conhecimento sociológico do Brasil, quanto para o progresso 

da sociologia como ciência.59  

 

 A responsabilidade do sociólogo para Florestan é, portanto, dupla. Deve ele se 

ater tanto à sua própria nação, aos objetos e problemas imediatos que ela imputa, 

quanto, em concomitância, para o desenvolvimento da sociologia como ciência 

universal. E para contribuir para o progresso da ciência só é possível, segundo o 

sociólogo, se “o padrão de trabalho intelectual, explorado nos diversos ramos da 

investigação cientifica, [for] determinado, formalmente, pelas normas, valores e ideais 

do saber científico”60. Ou seja, para Florestan, ao contrário do que pensava Guerreiro, 

a nação não pode ser um ideal regulativo da imaginação do sociólogo, e isto tanto por 

motivos científicos quanto políticos, como se verá mais adiante. Portanto, o 

comprometimento à nação, tão defendido por Guerreiro Ramos, torna-se algo 

secundário para Florestan. No entanto, isto não quer dizer que a nação não seja um 

problema para o sociólogo paulista; de fato o é; todavia, ela não pode ser o objetivo 

último ou uma presunção normativa à análise sociológica, que deve, mesmo, se 

orientar pelas regras universais da ciência. Assim, com o sociólogo operando por 

meio do que a ciência estabelece como um padrão de análise social, indiretamente 

também oferece sua contribuição ao desenvolvimento nacional, afinal, para Florestan 

só por via da ciência, “através da transplantação rápida e intensiva das técnicas 

                                                        
59 Florestan Fernandes. O Padrão de Trabalho Científico dos Sociólogos Brasileiros. In: A Sociologia 

no Brasil. Rio de Janeiro: Vozes, 1977. P. 55. 
60 Florestan Fernandes. O Padrão de Trabalho Científico dos Sociólogos Brasileiros. P. 50. 
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modernas de pensamento e ação”61, os “países subdesenvolvidos” poderiam alcançar 

os “desenvolvidos”. Do mesmo modo, se orientando a todo instante pelos padrões 

universais científicos, “o sociólogo brasileiro pode contribuir de forma original e 

criadora para o enriquecimento de ramos da teoria sociológica que podem ser 

cultivados com a mesma facilidade por seus colegas do ‘países desenvolvidos’ do 

mesmo círculo civilizatório”62. Em vista disto, o universal deve ser o alicerce e o 

único referencial objetivo do sociólogo brasileiro em seu trabalho de elaboração 

teórica: 

 

[...] o trabalho do cientista pode e deve ser examinado à luz das 

obrigações, dos procedimentos e dos ideais que possuem 

caráter ‘universal’”. São as obrigações, os procedimentos e os 

ideais que não derivam das comunidades servidas pelas 

instituições científicas; mas, diretamente, da própria 

institucionalização das atividades científicas. A homogeneidade 

intelectual da ciência reside nesse processo, que confere 

extrema unidade ao desenvolvimento das investigações 

científicas e faz com que os cientistas, que partilham de 

concepções extra científicas do mundo tão diferentes, 

concorram de modo ordenado e convergente para o progresso 

dos setores da pesquisa ou de aplicação em que trabalham.63 

 

 Ao contrário de Guerreiro, embora com vários trabalhos de cunho 

metodológico, Florestan, para além destes trechos, não realizou nenhuma sistemática 

defesa do seu ponto de vista epistemológico ou, muito menos, qualquer elucubração 

sobre uma possível relatividade do conhecimento. Sua postura frente a este, pelo 

menos em seus escritos da década de 1950, foi muito próxima a do funcionalismo, o 

qual possui uma postura universalista que apreende o objeto independentemente de 

qualquer mediação, numa relação de exterioridade entre o mundo sensível e a 

consciência e numa postura científica que objetiva exercer a ação de conhecer os 

objetos por meio de “conceitos sociológicos básicos”. E são estes conceitos 

sociológicos de abrangência universal que, segundo Florestan, “servem para descrever 

ocorrências universais na vida social (como noções de interação social, de ação social, 

de relação social, de competição, de cooperação, de conflito, de grupo social, de 

                                                        
61 Florestan Fernandes. A Sociologia numa Era de Revolução Social. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. P. 

314. 
62 Florestan Fernandes. A Sociologia numa Era de Revolução Social. P. 19. 
63 Florestan Fernandes. A Sociologia numa Era de Revolução Social. P. 51. 
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instituição social, etc.)64. Portanto, o universalismo científico não aparenta ter sido um 

problema ou uma aporia para Florestan, pois na análise da vida social é possível 

encontrar, com base no método funcionalista, os mesmo fenômenos sociais em 

praticamente qualquer contexto social, apenas se diferenciando pelo nível de 

complexidade alcançada. 

Nesse passo, o universalismo científico de Florestan tanto mais se evidencia 

na própria forma em que ele encara as potencialidades cognitivas da ciência para 

compreensão do processo de mudança social brasileiro. E para compreender o nível 

de intensidade do estado atual de desenvolvimento da sociedade brasileira, tal como 

este sociólogo via na década de 1950, só se torna possível por meio de uma sociologia 

que estabeleça um referencial comparativo, a qual tem como parâmetro nada mais que 

o padrão de desenvolvimento das modernas civilizações ocidentais. Compreendendo o 

desenvolvimento social como “todos os fenômenos de mudança que ocorrem através 

da diferenciação estrutural e da reintegração funcional de sistemas sociais globais 

concretos, considerados em condições particulares de tempo e espaço” 65 , para 

Florestan é justamente por meio de uma subdivisão específica da sociologia, a 

sociologia comparada66, que pode-se inferir cientificamente o grau de intensidade do 

desenvolvimento brasileiro em aspectos estruturais e funcionais dentro de uma 

perspectiva universalista:  

 

Em nossos dias é patente que só a sociologia comparada pode 

explicar os principais fenômenos da evolução das formas 

sociais de vida. Os demais ramos da sociologia também lidam 

com os fenômenos de mudança social. Mas, limitam-se a 

mudanças que ocorrem dentro de um sistema social global ou 

na transição de um sistema social global para outro. Compete à 

Sociologia Comparada discutir e resolver as questões mais 

gerais, relacionadas com as funções dos sistemas sociais nos 

diferentes níveis de organização da vida ou com o 

encadeamento apresentado pela progressiva diferenciação das 

formas de vida.67  

  

                                                        
64 Florestan Fernandes. A Sociologia numa Era de Revolução Social. P. 24.  
65  Florestan Fernandes. Atitudes e Motivações Desfavoráveis ao Desenvolvimento. In: Mudanças 

Sociais no Brasil. São Paulo: Global, 2008. P. 290. 
66  No texto “Sociologia: objeto e principais problemas”, Florestan faz uma elucidação das várias 

subáreas que, a seu entender, comporiam o campo sociológico. São elas:  
67 Florestan Fernandes. Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada. P. 26 
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 Desse modo, é que por meio da sociologia comparada a investigação sobre o 

processo de mudança social brasileiro se alicerça, em grande medida, na busca de 

certas regularidades apresentadas pelo desenvolvimento das modernas civilizações 

ocidentais. Dando ênfase às diferentes formas de manifestação dos padrões sociais 

comuns à moderna sociedade de classes em termos da diversificação estrutural, 

racionalização das esferas sociais, secularização e, fundamentalmente, da reintegração 

funcional, Florestan imbui, implicitamente, esta como um certo parâmetro universal 

de análise da mudança social. Com isto em vista, poderia parecer que sua visão sobre 

a moderna sociedade ocidental seria reflexo indireto de certa dependência cultural ou 

alienação intelectual, já que seria o padrão alcançado por estas sociedades, em última 

instância, algo também a ser atingidos pelas sociedades subdesenvolvidas. No 

entanto, para Florestan há uma diferença basilar neste ponto, pois para ele uma coisa é 

se utilizar de um instrumental teórico e científico produzido alhures para 

entendimento da realidade brasileira, outra é internalizar valores e disposições 

subjetivas de sociedades que exercem um domínio sobre as sociedades periféricas e 

fora do eixo central do capitalismo, tal como isto era objetivado no comportamento 

das elites nacionais. Assim, como para Florestan a ciência é transcultural, a 

dominação que pode existir no âmbito político e social por meio da transposição 

direta de elementos culturais externos não se transfere necessariamente para a ciência, 

mantendo-se, até certo, neutra.  

 Então, com esta perspectiva sobre o ethos científico e com uma orientação 

metodológica referenciada nas contribuições do estrutural-funcionalismo, para 

Florestan Fernandes as sociedades modernas, bem como as não plenamente modernas, 

tornam-se, por suas específicas características de diferenciação estrutural e 

reintegração funcional, tipos sociais gerais utilizáveis para balizar teoricamente a 

análise sociológica sobre o desenvolvimento e a mudança social: 

 

Quando o investigador se preocupa especificamente com os 

tipos sociais, ele pode lidar, simultaneamente, com dados 

relativos aos diferentes sistemas sociais que tendem, de modo 

mais ou menos variável, para o mesmo tipo. Nesse caso, como 

nos sugere De la Division du Travail Social, são as identidades 

e as similaridades estruturais ou funcionais que contam em 

primeiro plano. Os problemas de mudança social que o 

sociólogo tem de resolver caem, aqui, no campo da sociologia 

comparada. São problemas pertinentes à análise filogenética e 

classificatória dos tipos sociais, que permitem explicar os 
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fenômenos da evolução social no tempo supra-histórico. A ‘lei 

da divisão do trabalho’, de Durkheim, ilustra bem este ponto. A 

realização do tipo, pelos sistemas sociais globais, depende de 

requisitos estruturais e funcionais que se podem manifestar, 

dinamicamente, nas mais variadas condições de tempo e 

espaço.68  

 

Em vista disto, parece-nos que o tipo social representado pelas sociedades 

modernas se apresenta como o tipo dotado de certa abrangência para o qual as 

sociedades subdesenvolvidas podem convergir. A modernidade, representada pelas 

modernas sociedades de classes, bem como por seus requisitos democráticos e 

igualitários, torna-se, portanto, um tipo universal a se alcançar. Entretanto, esta visão 

não é uma especificidade de Florestan. Objetivar atingir as sociedades avançadas foi 

também um ímpeto de Guerreiro Ramos, embora no que tange a este aspecto tenha 

sido bem menos sofisticado que o sociólogo paulista. Mas, de qualquer modo, o 

universalismo em Florestan extrapola a dimensão científica, passando a adentrar, 

segundo vemos, em dimensões político-normativas. E é neste ponto em específico que 

reside a principal diferença que estabelece em relação aos seus contemporâneos que 

tematizavam acerca do desenvolvimento nacional; e é com isto também que sua 

própria visão sobre a mudança social na sociedade brasileira torna-se mais complexa 

do que aparentemente foi esboçado acima. Afinal, para Florestan o rumo objetivado à 

modernidade, antes que um movimento espontâneo, deve ser um movimento 

“provocado”, isto é, planejado com apoio da ciência. Assim, com notável influência 

de Karl Mannheim neste quesito, para este sociólogo não se trata somente de almejar 

o desenvolvimento, o que seria uma convergência muito próxima para com as teorias 

da modernização norte-americanas de meados do século XX e pra com o 

desenvolvimentismo da CEPAL, mas de determinar a qualidade da mudança social, 

os “seus influxos na reintegração do sistema social em dada direção.”  

E talvez neste ponto em específico – na determinação da qualidade da 

mudança – é que reside o particularismo e sua antinomia em relação ao universal em 

Florestan. Pois, se há um certo movimento universalmente determinado para o 

desenvolvimento, cabe ao sociólogo saber balizar os interesses dominantes na 

estrutura de poder local para que o desenvolvimento não seja um mero perpetuador 

das iníquas estruturas já existentes. Balizar o universalismo do desenvolvimento, suas 
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características culturais e institucionais, com as particularidades nacionais compõe um 

dilema para o sociólogo brasileiro: 

 

Por motivos diferentes, os alvos do desenvolvimento social, 

valorizados tanto nos “países adiantados” (como a Inglaterra, a 

Alemanha, a França, os Estados Unidos etc.) quanto nos ‘países 

subdesenvolvidos” (da América, da Ásia, da Oceania ou da 

África), incentivam mudanças direta ou indiretamente 

subordinadas aos interesses e aos valores sociais das camadas 

dominantes na estrutura de poder. Medidas formuladas em 

nome dos “interesses da nação” raramente correspondem, de 

fato, às necessidades vitais da comunidade como um todo.69  

 

 Então, se há um movimento já pavimentado a ser trilhado para o 

desenvolvimento, deve o sociólogo agir dentro de uma “ética da responsabilidade” 

para que não se torne “um ingênuo porta-voz ou um agente dócil das ideologias das 

referidas camadas.” Diferente de Guerreiro, a análise de Florestan não se direciona, 

assim, para a nação como totalidade homogênea. Para ele o núcleo da análise, neste 

momento, está em detectar os empecilhos culturais à mudança e, de maneira 

embrionária, nas relações de poder e classe, tanto como ela aparece internamente na 

nação brasileira quanto nas relações internacionais de dependência.  

 

[...] o sociólogo deve aceitar, passivamente, a condição de 

apologista das ‘tendências de desenvolvimento’ que, no fundo, 

asseguram vantagens certas apenas às camadas que beneficiam 

diretamente da ordem social existente? O que interessa a tais 

camadas, em regra, não é tanto o ‘progresso social’ como a 

continuidade de sua posição na estrutura de poder em 

transformação. Por isso, sua ideologia contém um elemento 

dinâmico invariável: a valorização das técnicas e dos métodos 

de desenvolvimento mitigado, por causa dos interesses e 

valores sociais em jogo. Sem identificar-se com semelhantes 

ideologias, o sociólogo não pode admitir, de antemão, que seja 

pacífico e universalmente defensável o ideal de reproduzir, nas 

nações subdesenvolvidas do presente, o passado mais ou menos 

longínquo dos países adiantados da atualidade. A sociedade, ao 

contrário do que se supunha em relação à natureza, pode “dar 

saltos”.70  
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Em vista disto, o universalismo em Florestan é tanto científico quanto político-

normativo. É, talvez, um universalismo dotado de certa “responsabilidade”. Pois, 

orientar-se a todo instante pelo universal é, para ele, um modo de não cair na 

mitologização dos interesses das elites nacionais; é aspirar os imaginários sociais 

modernos e universais que só podem estar para além da nação.  

Não obstante, há, segundo vemos, problemas na posição de Florestan. Afinal, 

o que garante que estes mesmos desejos universais aspirantes não sejam tão 

ideológicos quanto o imaginário nacional das elites? Ou, mesmo, ideológico tal qual o 

imaginário exacerbadamente nacional de Guerreiro Ramos? Definitivamente, a teoria 

sociológica imputou para si que o “estado normal” das sociedades modernas são os 

requisitos da ordem social capitalista e todas as suas demais características como a 

secularização e a diferenciação estrutural, como o próprio Florestan salienta71 . Então, 

seriam estes requisitos necessariamente universais, algo para o qual as sociedades 

devem de algum modo realmente convergir? Ao que parece, Florestan não se 

debruçou especificamente sobre isto. O espírito da época, que objetivou sobremaneira 

o desenvolvimento nacional e as meta-narrativas da modernização, parece não ter 

aberto brechas para este tipo de reflexão.72  

 

*** 

 

Dentro deste quadro geral, esboçado neste capítulo, vemos uma amostragem 

das aporias do universalismo e do localismo num quadro da sociologia brasileira, 

especificamente nas figuras de Florestan Fernandes e Alberto Guerreiro Ramos. Tal 

embate demonstra, a um primeiro momento, contudo, as dificuldades da relação entre 
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72 Maria Arminda do Nascimento Arruda (2001) nota este fato no concerne a Florestan. Diz ela: [...] a 

tempestade de conceitos [de Florestan] não tem o fito de elaborar uma reflexão à moda da 

epistemologia, mas de erigir o campo da disciplina sociológica. (idem, P. 225-226). Gabriel Cohn 

(1987), em sentido semelhante, afirma: “Acontece que, tanto quanto consigo ver, em Florestan o que 

importa fundamentalmente são os procedimentos de análise da realidade, os modos de se enfrentar a 

realidade pela via do pensamento analítico. Interessa mais a ordem dos procedimentos para se dar conta 

da realidade do que a ordem dos conceitos na teoria internamente consistente.” (P. 49). Nesse mesmo 

sentido, relembrando a experiência como assistente de Florestan, Maria Sylvia  de Carvalho Franco 

(2011 [1981]) deixa outra importante pista em entrevista: “[...] justamente por causa das restrições do 

cientificismo, as pessoas que se aventuravam a refletir sobre seus próprios procedimentos de trabalho 

ficavam sem recursos. Os únicos legitimamente incumbidos dessa reflexão eram os que se dedicavam a 

filosofia, tidos por competentes para a crítica epistemológica, fosse qual fosse o campo científico em 

questão.” (Idem, P.169). 

 



 

 

55 

 

modernidade e sociologia no Brasil no que tange tanto às formas de diagnosticar por 

meio de específicos instrumentais teórico-metodológicos um certo estado de coisas 

evidenciadas pela “realidade nacional” quanto as acepções normativas destes 

sociólogos acerca da superação deste mesmo estado de coisas, objetivando, neste 

sentido, o alcance da modernidade. Dessa forma, as distintas formas de operar o 

universalismo e o localismo em Florestan e Guerreiro guardariam especificidades no 

que concerne ao estabelecimento da modernidade no Brasil. Portanto, enquanto para o 

sociólogo paulista residiria sua realização numa espécie de estabelecimento de uma 

congruência universal com a marcha da moderna civilização urbana e industrial, para 

Guerreiro deveria ela se restringir de modo pragmático ao Estado-nação como 

princípio básico de organização. Nesse sentido, tanto Guerreiro quanto Florestan não 

tinham qualquer dúvida quanto ao estatuto da modernidade e das reais e concretas 

possibilidades do seu projeto político. O embate entre ambos deu-se, no que tange a 

este tópico, acerca dos diferentes caminhos de se alcançar a modernidade por meio de 

caminhos teórico-metodológicos também distintos.  

Mas, por outro lado, este embate entre Guerreiro e Florestan guarda uma 

afinidade em seus contornos gerais com questões ainda presentes na teoria sociológica 

contemporânea. A relação entre localismo e universalismo, o problema por onde o 

ímpeto analítico sociológico deve caminhar ainda é posto em termos muitos 

semelhantes aos deste embate. Muito embora a crítica ao universalismo sociológico 

tenha atualmente seu principal ancoramento no pós-modernismo, com a crítica aos 

marcos teóricos de pretensão totalizadora e universalista, propondo, em troca, a 

relativização destes marcos, as principais posturas que defendem uma sociologia de 

ímpeto global, cosmopolita ou pós-nacional, objetivam, como será mostrado mais 

adiante, em superar os defeitos eurocêntricos da sociologia, os quais não passam pelo 

abandono da sua pretensão universalista, senão por seu crescente refinamento. 

 Dentro deste quadro, se o embate entre Guerreiro e Florestan aparece em 

termos de defesa e crítica ao universalismo sociológico, o embate silencioso entre 

Maria Sylvia de Carvalho e o sociólogo paulista põe em outros termos a relação tensa 

entre teoria sociológica e sociedade brasileira. A socióloga, conhecida pela publicação 

de “Homens Livres na Ordem Escravocrata”, é filha das mesmas práticas de pesquisa 

apregoados por Florestan na Cadeira I de Sociologia da USP, portanto, a tensão que 

ela estabelece não se dá tanto em termos de universalismo e localismo. A disjunção é 

posta pela socióloga em termos de uma crítica à tradição, entendida como um 
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conjunto de ajustamentos e práticas sociais opostas à modernidade, e da relação entre 

teoria e história. Tal polêmica entre ambos sociólogos uspianos se estabeleceu a partir 

de uma série de divergências que foram tecidas desde a defesa do doutorado de 

Franco até seus escritos mais tardios, quando já não mais fazia parte do grupo de 

sociólogos assistentes de Florestan na Cadeira de Sociologia I. E é justamente com ela 

que outras questões de ordem da produção do conhecimento e diagnóstico da 

modernidade brasileira que são pautada em contraposição e de modo dissonante às 

teses defendidas por Florestan.  

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

Crítica à Tradição: a inflexão entre teoria e história de Maria Sylvia de Carvalho 

Franco 

 

Mesmo havendo inúmeras e irredutíveis diferenças entre as diversas teorias 

sociológicas ocidentais existentes, a justaposição entre sociedades tradicionais e 

modernas, ou, de forma correlata, entre comunidade e sociedade, é algo 

possivelmente presente na maioria delas. Este tipo de justaposição esteve, no âmbito 

do pensamento social ocidental, possivelmente atrelado às transformações sociais e 

políticas ocorridas na Europa entre os século XVIII e XIX, e teria a pretensão de se 

caracterizar como um recurso heurístico que resumiria traços gerais e dominantes da 

transição da sociedade rural, ou feudal, à industrial. A princípio, tal recurso permitiria 

revelar sociologicamente a gênese e o caráter específico da modernidade em todas as 

suas implicações. 

Nota-se que a forma desta justaposição moldou-se geralmente de duas 

maneiras no pensamento ocidental, uma que podemos denominar por valorativa e 

substantiva e outra tipológica e metodológica. No que tange à primeira, pode-se 

vislumbrá-la no pensamento contrarrevolucionário e conservador, o qual se 

posicionava frequentemente contra as características secularizadas, democráticas e 
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associativas da modernidade, valorizando as formas de ajustamento existentes no 

antigo regime, compreendidas como tradicionais. No entanto, dentro do pensamento 

sociológico Auguste Comte talvez seja o exemplo mais característico, e isto porque 

seu interesse pela comunidade nasce das mesmas circunstâncias que originaram o 

conservadorismo: da ruptura ou da desorganização das formas tradicionais de 

associação ocasionadas pelo mundo moderno. Embora Comte não fosse avesso a 

determinadas características da modernidade, já que a noção de progresso para um 

futuro positivista estava de modo irremediável em seu horizonte, o comunitário para 

ele se caracterizaria como uma forma de reestruturação da modernidade, 

desestruturada com a decadência das formas tradicionais de organização. A recriação 

da comunidade se caracterizaria, para ele, como algo de urgência moral, uma forma 

de reinstauração de uma moral comum e compartilhada, pois é esta a “essência” do 

social, perdida frente a quebra do antigo e da “anarquia que dia a dia envolve a 

sociedade.”73  

Em Marx, embora nunca pareça ter colocado a oposição entre comunidade e 

sociedade como uma antinomia tipológica, aparece em sua caracterização da 

sociedade capitalista uma certa oposição entre as especificidades desta sociedade e a 

que a possibilitou por meio da sua derrocada, a sociedade pré-capitalista.  

Fazendo, então, uma projeção retroativa do presente para encontrar as 

especificidades da sociedade moderna e capitalista, Marx tem, no núcleo da sua 

teoria, a pressuposição da história como produção da vida humana e o fato de os 

homens a produzirem de um certo modo. E esta atividade de produção da vida 

determina a vida material dos homens e suas respectivas consciências. Dessa forma, a 

teoria da história de Marx vai justamente no sentido de como transcorre a 

diferenciação entre os estágios da atividade produtiva humana. E para isso, ele parte 

da relação originária do homem com a natureza e da sua modificação através de sua 

própria atividade, diz ele: “o modo pelo qual os indivíduos exteriorizam sua vida, 

assim eles o são. O que os indivíduos são coincide com sua produção, com o que 

produzem e como produzem. O que os indivíduos são, portanto, prende-se às 

condições materiais que determinam sua produção.”74 Em suma, os indivíduos são um 

modo específico de produção, são a atividade de apropriação da natureza pelo 

                                                        
73 Auguste Comte apud Robert Nisbet. La Formación del Pensamiento Sociológico. Buenos Aires: 

Amorrortu Editores, 1969. P. 83.  
74 Karl Marx e Friedrich Engels. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2007. P. 32. 
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trabalho e os seus modos particulares de existência são os modos da divisão social do 

trabalho. Em vista disto, o que define as especificidades da sociedade capitalista em 

contraposição a pré-capitalista é a forma como os homens se reproduzem 

materialmente. Na propriedade comunal o homem era portador dos seus próprios 

meios de produção, integrado com a terra, na sociedade capitalista, por outro lado, ele 

é separado desta e dos meios e materiais de trabalho, tornando-se força de trabalho a 

ser vendida no mercado por um salário. Portanto, as diferentes figuras da história 

humana, ou aquilo poderíamos chamar um pouco problematicamente de 

“comunidade” e “sociedade” em Marx, são os diferentes modos de divisão social do 

trabalho social, e as diferentes formas assumidas por estas são, por sua vez, as 

diferentes formas de propriedade. 

Então, se com Marx uma possível relação entre sociedades tradicionais e 

modernas aparece subsumida em sua teoria da história, é talvez na teoria sociológica 

de Ferdinand Tönnies que o par antinômico comunidade e sociedade ganha forma de 

uma tipologia clara, uma sistematização mais explícita e de repercussões mais 

profundas para o pensamento sociológico. Muito embora haja aspectos sociais 

concretos e objetivos na sistematização destes conceitos em Tönnies, 75  a 

fundamentação da antinomia dá-se num sentido mais subjetivo: é a vontade como 

uma orientação e uma força social específica que diferencia um tipo social do outro.76 

Assim, se na sociedade há superposição das vontades, na comunidade há o contrário, 

o equilíbrio das vontades. A comunidade, então, marcaria as relações de vizinhança, 

que derivam da proximidade espacial, as de cooperação, que se caracterizam por uma 

vida apoiada em condições comuns, e as de parentesco, aquelas que exprimem o ser 

comum. As relações na comunidade se caracterizariam, portanto, na chave do 

consenso, ou seja, como inclinação das vontades no mesmo e único sentido, unindo 

reciprocamente todos os membros que ela pertencem. Para caracterizar a sociedade, 

Tönnies se aproximaria das afirmativas de Marx acerca da sociedade capitalista, e 

                                                        
75 Ao que tudo indica há divergências quanto ao referencial concreto de Tönnies na construção da sua 

tipologia, especialmente ao que tange o conceito de comunidade. Enquanto que Lukács afirma que a 

fundamentação deste conceito está na produção de uma abstração produzida com base nas pesquisas de 

Morgan acerca da sociedades primitivas, Robert Nisbet afirma que neste conceito está, mesmo, 

referenciado no processo histórico ocorrido no seio da sociedade ocidental, como ele mesmo diz: 

“Tönnies deu articulação teórica a estes três temas e embora tenha extraído também seu material da 

transição do medievalismo ao modernismo da Europa ocidental, o emprego tipológico que faz desses 

dados permite uma aplicação universal”. Robert Nisbet. La Formación del Pensamiento Sociológico, P. 

104.  
76 Ferdinand Tönnies. Comunidade e Sociedade (textos selecionados). In: Orlando de Miranda (Org.) 

Para ler Ferdinand Tönnies. São Paulo: Edusp, 1995. 
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todos os seus predicados se caracterizariam como justamente o perfeito oposto dos 

pressupostos inscritos na comunidade, quais sejam, a complexificação social, o 

individualismo, a sociedade de classes, o capitalismo. Disto resultaria não mais o 

consenso, mas agora o conflito, dado pelas vontades individuais sobrepostas.  

Weber parece seguir Tönnies no que tange à visão da realidade social sob o 

ângulo da subjetividade, com o aproveitamento das posições deste acerca das relações 

comunitárias e societárias. Todavia, os conceitos se registram com Weber de outra 

perspectiva teórico-metodológica: com os tipos-ideais se objetiva privilegiar o projeto 

de investigação concreta e histórica da vida social, valorizando, neste caso, mais a 

pesquisa empírica propriamente. Então, se Tönnies privilegia orientações distintas 

acerca da vontade como elemento que distingue a sociedade da comunidade, como 

tipos puros de estruturas “psicológicas”, em Weber modernidade e tradição aparecem 

como princípios ordenadores que entram na constituição das formas de dominação, e 

isto, como se argumentará mais adiante neste capítulo, como fundamento ao mesmo 

tempo metodológico e empírico. Como Weber se inclina metodologicamente para a 

racionalidade da ação, dotada, para ele, de um sentido subjetivo plenamente 

compreensível, que é um sentido que se remete a um sujeito “ideal” da história, há, 

para ele, a exigência de que no processo de formação de conceitos venha a emergir 

uma validação encontrada concomitantemente na estrutura objetiva da realidade 

social. É assim, portanto, que máximas ético-jurídicas centradas na noção de honra, 

inextricavelmente ligada à ideia de pessoa, relacionam-se ao conceito tipo-ideal de 

estamento; já onde se configura um universo regido pelo dinheiro e pelo mercado, 

atravessado por forças inteiramente impessoais e de todo estranhas a definição 

honorífica de posição social, surge o conceito de classe. Dessa forma, os tipos são 

instrumentos que devem solucionar o problema da síntese do geral e do particular: 

são, a um só tempo, conceitos que objetivam serem históricos e generalizadores.  

Entretanto, na antítese deste quadro geral de alguns clássicos da teoria social, 

para a socióloga contemporânea Gurminder Bhambra77 a antinomia conceitual que a 

modernidade estabelece em relação à sociedade tradicional não se residiria somente 

na noção de ruptura para com uma ordem social anterior, tradicional ou agrária, tal 

qual parece estar em alguns clássicos como artifício para amostrar as especificidades 

do mundo moderno, senão, também, em uma noção de diferença. Ou seja, ao 

                                                        
77  Gurminder Bhambra. Rethinking Modernity: postcolonialism and the Sociological imagination. 

Palgrave Macmillan, 2009.  



 

 

60 

 

delimitar a si mesma com determinadas características sociais e institucionais e um 

padrão de racionalidade própria exclusiva, a modernidade não está construindo uma 

quadro conceitual que faz referência somente aos processos históricos que seriam 

supostamente intrínsecos e exclusivos ao mundo ocidental, mas está construindo, por 

sua vez, uma diferença de si e do mundo ocidental em relação a aquilo que poderia ser 

“o resto do mundo”, seja isto as características presentes nas sociedades orientais ou 

as presentes nas diversas sociedades subdesenvolvidas e periféricas78. Portanto, a ideia 

de modernidade enquanto oposta a de tradição guardaria um certo conteúdo 

essencialista, autossuficiente, que denotaria, basicamente, uma suposta 

excepcionalidade do Ocidente na formação exclusiva do mundo moderno. E o que 

Bhambra tenta argumentar, por meio de uma proposta metodológica denominada por 

ela de “sociologias conectadas”, é que muito das oposições que a modernidade 

estabelece em relação a si mesma são, na verdade, sua parte integrante. Esta 

integração de “opostos” origina-se, segundo Bhambra, de uma história colonial 

entrelaçada, a qual é resultado de um desequilíbrio estrutural entre os “centros” e as 

“periferias”, a qual implica, por sua vez, uma distribuição desigual na definição do 

poder e do saber entre o Ocidente e o “resto”, e, assim, no nível da legitimidade da 

definição do que é a modernidade em si mesma, bem como de suas supostas 

oposições.  

Um outro problema na relação tradição e modernidade, comunidade e 

sociedade, se atrela ao problema de conceituação das sociedades coloniais, os quais 

são comumente balizados pela ideia de etapa. O etapismo consiste em considerar que 

as sociedades de passado colonial repetem em etapas ou em arquétipos a história 

passada das sociedades ocidentais centrais, como se houvesse uma evolução que 

partiria do pré-capitalismo, da tradição, e iria em direção irremediável ao capitalismo 

propriamente e à modernidade. Dentro deste quadro, para a socióloga Shalini 

Randeria, a tradição antes que a oposição ou momento anterior da modernidade, seria 

a condição de possibilidade de existência desta, de modo que ela 

 

não é um fato objetivo, como todas as modernas teorias sociais 

facilmente propõe, mas um conjunto de projeções a partir da 

perspectiva das teorias da modernidade para tudo aquilo que 

delimita a si mesmo. Nesse sentido, tradição é uma parte 

                                                        
78 Ver Stuart Hall. The West and the Rest: discourse and power. In: Stuart Hall et al. Modernity: an 

introduction to Modern societies. Blackwell Publishing, 1996. 
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necessária do discurso da modernidade, sem a qual a 

modernidade não pode existir ou ser caracterizada. Ela compõe 

o campo dentro do qual modernidade penetra e o qual tenta 

subjugar. O fim da ideia de tradição seria o fim do discurso da 

modernidade.79  

 

Na sociologia brasileira a socióloga Maria Sylvia parece estabelecer uma 

crítica semelhante, embora em fundamentos teóricos substancialmente distintos. A 

tarefa que põe a si mesmo, de reconstruir sociologicamente a sociedade colonial 

brasileira vendo-a à luz dos processos de transformação em curso na Europa dos 

tempos modernos e de repensar alguns conceitos sociólogos que foram utilizados de 

maneira recorrente para designar tradicionalismos à sociedade brasileira, a aproxima 

sensivelmente do modelo crítico destas autoras do pensamento pós-colonial. Muito 

embora não haja uma conexão evidente de ordem teórica entre Franco e esta corrente 

de pensamento, há, por outro lado, e segundo vemos, uma proximidade de ordem 

crítica à ideia de tradição. Esta socióloga ao criticar o uso de conceitos que englobam 

a ideia de sociedade tradicional no processo histórico-social brasileiro, como modo de 

produção escravista ou patrimonialismo, está objetivando justamente reconstruir o 

processo histórico-social brasileiro para alargar as bases da teoria, como ela mesma 

diz, e tentar, nesse passo, chegar a conceitos gerais capazes de dar conta desta 

realidade social, objetivando, assim, um enquadramento teórico válido. E como 

observa Sérgio Costa 80 , em sua própria proposta para a teoria sociológica hoje, 

reinterpretar a história moderna passa necessariamente por desconstruir dicotomias 

que puseram de algum modo o colonial ou o subdesenvolvimento como o outro do 

moderno e não como sua parte constitutiva.  

Como as teses de Maria Sylvia parecem florescer em contraposição as de 

Florestan Fernandes, convém frisar um ponto fundamental que, segundo vemos, 

ancora estruturalmente suas recíprocas discordâncias, principalmente o que cada um 

deles poderia compreender como crítica à tradição, a saber, a relação entre 

normatividade e descrição sociológica.81 Nesse passo, sempre objetivando uma crítica 

                                                        
79 Shalini Randeria apud Manuela Boatca e Sérgio Costa. Postcolonial Sociology: a research agenda. 

In: S. Costa; M. Boatca; E. Rodríguez (Org.). Decolonizing European Sociology: transdiciplinary 

approaches. Ashgate, 2010.  
80 Sérgio Costa. Desprovincializando a Sociologia: a contribuição pós-colonial. In: Revista Brasileira 

de Ciências Sociais. Vol. 21, Nº60, 2006. 
81 A compreensão científica que a sociologia tem de si mesma a leva geralmente a concentrar-se no 

registro das coisas como são, ou seja, na descrição delas tais quais aparecem no “mundo real”. No 
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normativa e militante, em Florestan a tradição apresenta-se como um conjunto de 

instituições e imaginários sociais herdados do período colonial e escravocrata que por 

fundamentarem o surgimento da ordem social baseada em classes, tem sua incipiente 

permanência na ordem social moderna. Então, para Florestan fazer a crítica à tradição, 

a este legado colonial, senhorial e escravista, é fazer além de uma descrição 

sociológica uma crítica social. É a tradição, parece-nos, que ancora a sociologia 

crítica deste sociólogo. Já a crítica à tradição de Maria Sylvia não é de ordem 

normativa, pelo menos não se põe enquanto tal. Sua crítica reside na forma de 

utilização da categoria sociológica de tradição no processo histórico-social brasileiro. 

Sua crítica é, portanto, interna ao campo sociológico, descritiva, sem qualquer 

pretensão de crítica normativa, muito embora tal separação entre normatividade e 

descrição não seja .  

 

I.II – Violência e Comunidade, uma antinomia sociológica  

 

Diferentemente dos seus pares assistentes da Cadeira I de Sociologia na USP 

(Universidade de São Paulo), encabeçada por Florestan Fernandes, nota-se que Maria 

Sylvia de Carvalho Franco não possui uma quantidade significativa e extensa de 

publicações. Ao contrário de Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni e o próprio 

Florestan, esta socióloga possui poucos artigos em revistas e periódicos e unicamente 

um livro publicado totalmente de sua autoria, a saber, Homens Livres na Ordem 

Escravocrata. Apresentado em novembro de 1964 como tese de doutorado – 

inicialmente com o título Homens Livres na Velha Civilização do Café - e publicado 

em livro somente em 1969 pelo IEB (Instituto de Estudos Brasileiros), essa obra 

inseriu-se dentro do programa de pesquisa Economia e Sociedade no Brasil levada a 

cabo por Florestan no início da década de 1960, tendo como principal temática o 

contexto e dinâmica de vida da maior e heterogênea camada da população brasileira 

no cenário do século XIX: os homens formalmente livres. Evidencia-se, assim, uma 

diferença de orientação de pesquisa em relação aos seus pares, afinal, a figura dos 

                                                                                                                                                               
entanto, as perguntas, conceitos e métodos da sociologia a faz constantemente caminhar para reflexões 

de ordem teórica e epistemológica, fazendo com que apareça uma série de elucubrações, explicações e 

comparações a fim de intentar compreender e resolver a distância entre o que “é” e o que “poderia ser”. 

Dessa forma, apresentamos a distinção entre normatividade e descrição sociológica apenas no plano 

formal, como um ímpeto inicial em ambos os sociólogos e não como uma cisão necessariamente 

essencializada.  
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homens livres no período colonial não tinham sido, até então, objeto de pesquisas 

nesta Cadeira.  

Então, embora submetida aos ditames temáticos da Cadeira de Sociologia I e 

aos fundamentos metodológicos de pesquisa apregoados por Florestan, a mudança 

para a camada dos homens livres como objeto sociológico fez Franco se aproximar 

possivelmente das produções de sociologia rural da Cadeira de Sociologia II e de 

outras linhagens de pensamento sobre a sociedade brasileira, como nota André 

Botelho82. Neste último quesito, Botelho caracteriza Maria Sylvia como o exemplo 

mais bem acabado de uma sequência de sociologia política que tem sua gênese no 

trabalho de Oliveira Vianna, especialmente em Populações Meridionais do Brasil 

publicado em 1920, e perpassa obras como Coronelismo, Enxada e Voto de Victor 

Nunes Leal e os diversos trabalhos sobre a população campesina brasileira da também 

socióloga uspiana, vinculada a Cadeira de Sociologia II, Maria Isaura Pereira de 

Queiroz. O aspecto presente na obra de todos esses autores e também visível na obra 

de Maria Sylvia é, segundo Botelho, o objetivo de caracterizar as relações de 

dominação política no Brasil na chave do conflito entre as ordens pública e privada, e 

não a um suposto conflito de classes inerente ao mundo da produção. Além disto, há 

também a tendência teórico-metodológica entre eles de relacionar a aquisição, 

distribuição, organização e exercício de poder político à estrutura social com o 

objetivo de identificar as bases e a dinâmica da política na própria vida social - 

especialmente no âmbito rural -, e não exclusivamente no Estado e em suas 

instituições, caracterizando-os como variáveis supostamente autônomas que regeriam 

de modo totalizador a vida política nacional.  

No que tange à sociologia rural, atenta-se, no entanto, que ela não era a 

princípio de todo estranha à temática da Cadeira de Sociologia I. A própria Maria 

Isaura Pereira de Queiroz foi assistente desta cadeira até 1954, quando justamente 

Roger Bastide – titular da cadeira no período de 1938-54 – a deixa para ser ocupada 

por Florestan, até então assistente de Fernando Azevedo na Cadeira II. Com Florestan 

a frente daquela Cadeira, a orientação de pesquisa que voltava-se de início para a 

temática da sociologia da cultura e da arte se metamorfoseia completamente, passando 

a se orientar a questões relacionadas à modernização social e ao desenvolvimento 

industrial, ou, mesmo, como grande pano de fundo, ao entendimento da 

                                                        
82  André Botelho. Sequências de uma Sociologia Política Brasileira. Dados vol.50 no.1, Rio de 

Janeiro,  2007. 
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especificidade do processo de formação da sociedade capitalista no Brasil. Entretanto, 

em que pese esta pronunciada mudança de temática, trabalhos com excursões pela 

sociologia rural reapareceram dentro do escopo de pesquisas da Cadeira I, que, em 

determinado momento, atentou-se, segundo Luiz Carlos Jackson, “para a necessidade 

de incorporar [a questão agrária] à discussão sociológica do processo de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil”83. Nesse sentido, excursões pela sociologia 

rural surgiram primeiramente no tocante a questões relacionadas à reforma agrária 

com a publicação de um artigo de Octávio Ianni84 e outro de Fernando Henrique85, 

ambos incitados pela conjuntura política com o surgimento das Ligas Camponesas, de 

proposta de reforma agrária pelo governador Carvalho Pinto (1959-62) e, também, 

pela publicação um ano antes de um artigo de Caio Prado Jr.86 já abordando tais 

assuntos. Entretanto, para além destes dois artigos, teses acadêmicas abrangendo a 

temática rural somente apareceram dentro da Cadeira I a partir do doutorado de Maria 

Sylvia.87  

Além da necessidade de pensar o capitalismo brasileiro à luz da questão 

agrária, um dos possíveis motivos que encorajavam pesquisas que enveredavam pela 

sociologia rural era o intuito de crítica aos Estudos de Comunidade. Ainda que os 

Estudos tenham sido, na própria visão de alguns críticos, importantes na 

institucionalização das Ciências Sociais no Brasil – e, segundo se via, de validação e 

legitimação da sua cientificidade por meio da valorização do trabalho empírico em 

contraposição aos ensaios históricos-sociais da cultura bacharelesca -, tinham seus 

limites dados pelo próprio método preconizado, que, devido ao acentuado 

internalismo da pesquisa empírica, inviabilizava uma compreensão mais ampla e 

histórica dos fenômenos que ocorriam e que incitavam a mudança social nas 

comunidades estudadas. O primeiro a tecer tais críticas aos Estudos foi Caio Prado Jr. 

                                                        
83 Luiz Carlos Jackson. Representações do Mundo Rural Brasileiro: dos precursores à sociologia da 

USP. Tese de Doutorado. FFLCH/USP, 2003. P. 138. 
84 Octávio Ianni. A constituição do proletariado agrícola no Brasil. Revista Brasileira de Estudos 

Políticos, Nº 12, 1961. 
85 Fernando Henrique Cardoso. Tensões sociais no campo e reforma agrária. Revista Brasileira de 

Estudos Políticos, Nº 12, 1961. 
86 Caio Prado Jr. Contribuição para a análise da questão agrária no Brasil. In: PAIVA, Ruy Miller et 

al. A Agricultura Subdesenvolvida. Petrópolis: Vozes, 1969.  

87 Uma geração após a de Franco, insurge-se outros trabalhos dentro da temática de sociologia rural na 

Cadeira de sociologia I, inclusive dentro do próprio CESIT, que a princípio orientava-se para questões 
sobre desenvolvimento e empresariado. Nota-se, nesse sentido, o mestrado de José Cesar Gnacarinni, 

intitulado Formação da empresa e relação de trabalho no Brasil rural, e os trabalhos de José de Souza 

Martins que também se enveredaram na década de 1960 em vias da questão rural.  
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em resenha publicada na revista Fundamentos em 1948 sobre a obra “Cunha: tradição 

e transição em uma cultural rural do Brasil” de Emílio Willems – um dos principais 

representantes e defensores do tipo de abordagem dos Estudos de Comunidade -, e 

reafirmada logo em seguida por Florestan Fernandes em artigo intitulado “A análise 

sociológica das classes sociais”, publicado na revista Sociologia neste mesmo ano e 

organizada pelo próprio Willems em conjunto com outro preconizador dos Estudos, 

Donald Pierson. Grosso modo, a crítica produzida tanto por Florestan quanto por Caio 

Prado a este tipo de abordagem residia na falta de diretriz às pesquisas empíricas, a 

qual consistia em pura descrição e em levantamentos de uma miríade de dados sobre 

as comunidades estudadas, mas sem “trabalho ativo de investigação”, sem 

positividade científica. Segundo Caio Prado, esta é “a impressão que se tem ao 

terminar a leitura do livro [Cunha], pois ela não leva realmente a nada, não 

oferecendo outro resultado concreto que uma coleção de fatos dispersos e sem 

suficiente articulação num conjunto coerente e cientificamente sistematizado” 88 . 

Atenta Caio Prado, nesse passo, que a própria obra Cunha traz em seu subtítulo um 

trato com a mudança social em uma comunidade específica, mas “se mostra incapaz 

de por em evidência a dinâmica dos fatos que observa e julga analisar”89. 

Assinalando a importância dos Estudos, mas também demarcando diferenças, 

Antônio Candido também participou deste debate, ainda mais em vista da 

proximidade que o seu objeto de estudo no doutorado estabeleceu com os dos Estudos 

de Comunidade. Aluno de Willems durante sua graduação na USP, ele atenta a 

importância que este pesquisador teve nas investigações antropológicas acerca do 

mundo rural brasileiro: 

 

Nesse domínio, como em outros, a iniciativa remonta a Emílio 

Willems, que foi talvez o primeiro a conduzir no meio rural 

uma investigação concebida segundo os conceitos e técnicas da 

antropologia moderna. Ele desejava, em sua obra sobre Cunha, 

aplicar ao Brasil os procedimentos em voga entre os 

antropólogos norte-americanos, para o estudo de 

comunidades... Sua obra soava nova entre nós, pelo apelo 

decidido à pesquisa de campo e a percepção integrativa dos 

fenômenos culturais, com tudo o que tal atitude comporta de 

ruptura com o amadorismo e as generalizações fundadas em 

análises fragmentárias... A influência de Willems foi das mais 

                                                        
88 Caio Prado Jr. Contribuição para a análise da questão agrária no Brasil. P. 24. 
89 Caio Prado Jr. Contribuição para a análise da questão agrária no Brasil. P. 26. 
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felizes no sentido de um caminho decidido em direção à 

pesquisa empírica.90 

 

 

Antônio Candido pesquisa em seu doutorado os meios de subsistência e as 

transformações do mundo caipira, mais especificamente as ocorridas no município 

paulista de Bofete. Com o título “Os Parceiros do Rio Bonito”, ele defende sua tese 

em 1954, na cadeira de Sociologia II, conduzida naquele momento por Fernando 

Azevedo. Contudo, se Candido frisa a importância dos Estudos no campo 

antropológico até então existente no Brasil, logo na introdução de Os Parceiros ele é 

claro, enfatizando que seu trabalho  

 

[...] não é um “estudo de comunidade”, no sentido hoje 

corrente, sobretudo entre americanos e ingleses. Não pretendo 

levantar sistematicamente os diferentes aspectos de 

determinado agrupamento, englobando todo o seu sistema 

institucional numa visão completa e orgânica. Depois de 

bastante hesitar, rejeitei este ponto de vista, em parte pelo que 

tem de estático e convencional – levando-nos quase sempre a 

encarar os traços de uma dada realidade sociocultural como 

algo que, para usar uma velha expressão caipira, “devera de ser 

assim mesmo”. Por outras palavras, o estudo de comunidade, 

em seu corte descritivo mais frequente, me pareceu 

comprometer no pesquisador o senso dos problemas”.91 

 

Nota-se que independentemente das especificidades temáticas abordadas pelas 

duas Cadeiras de Sociologia na USP durante a década de 1950, ambas tinham 

ressalvas quanto aos Estudos. Isto se deve, em parte - embora Willems lecionasse nas 

duas faculdades -, à diferença de orientações pedagógicas e teórico-metodológicas dos 

programas acadêmicos da USP e da ELSP (Escola Livre de Sociologia e Política). 

Enquanto aquela faculdade tinha um programa de origem francesa, voltado, em tese, 

para reflexões acerca de um projeto de nação, a ELSP tinha uma orientação mais 

pragmática, voltada para formação de “técnicos com formação administrativa” 92 .  

Entretanto, além de questões programáticas, a objeção fundamental da Universidade 

                                                        
90 Antônio Candido apud Luís Carlos Jackson. A Tradição Esquecida: Os Parceiros do Rio Bonito e a 

sociologia de Antônio Candido. Belo Horizonte: UFMG, 2002. P. 40.  

 
91 Antônio Candido. Os Parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Editora 34, 1997. P. 19-20.  
92 Luís Carlos Jackson. Tensões e Disputas na Sociologia Paulista (1940-1970). Revista Brasileira de 

Ciências Sociais. Vol. 22 no. 65 outubro/2007. 
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de São Paulo em relação à ELSP residia em um sinuoso conservadorismo estampado 

nos Estudos de Comunidade, incitado ainda mais por esta faculdade ter origem ligada 

às elites paulistanas do Partido Republicano – de inclinações à época mais 

conservadoras do que o Partido Democrata, com ligações com o surgimento da USP. 

Os Estudos encapavam, segundo se via, uma pretensão de objetividade e neutralidade 

científica sem qualquer sistema de ideias ou teoria em seus estudos acerca da 

realidade social, o que pareciam aos uspianos, e também a Caio Prado Jr., como 

“potencialmente reacionários”. Talvez a cientificidade, fundada em reflexões teóricas, 

em conjunto com a crítica normativa tenha se tornado uma bandeira para os estudos 

desenvolvidos na USP. Tal é assim que o próprio Antônio Candido, apesar de se 

apropriar até certo ponto da metodologia dos Estudos, tenha tomado partido da crítica 

e assinalado logo na introdução de Os Parceiros:  “ora, este que agora apresento 

procura localizar um aspecto da vida social (a obtenção dos meios de vida) 

considerado não só como tema sociológico, mas também como problema social”.93  

Embora Antônio Candido não se inserisse dentro das problemáticas sobre 

modernização e desenvolvimento internas a Cadeira I, sua obra foi importante 

influência para as reflexões de sociologia rural que insurgiram dela durante a década 

de 1960.94 Talvez a principal diferença entre seu estudo e os que apareceram sob a 

tutela de Florestan, inclusive o de Maria Sylvia, se resida numa orientação 

metodológica distinta, mais atenta às conexões que as comunidades locais 

estabeleciam com o sistema social mais amplo, da qual estavam inerentemente 

atreladas, e uma perspectiva teórica mais preocupada com as relações que estas 

instituíam com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Isto fica mais evidente 

num artigo publicado em 1963 por esta socióloga, de título “O Estudo Sociológico de 

Comunidades”. Também com viés crítico aos Estudos, Maria Sylvia pontua, com 

certa influência do marxismo ocidental, esta questão metodológica de pesquisa 

característica da Cadeira I: 

 

                                                        
93 Antônio Candido. Os Parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Editora 34, 1997. P.20. 
94 Conforme atenta Jackson em sua pesquisa sobre a obra sociológica de Candido, talvez Os Parceiros 

não tenha tido mais importância dentro da sociologia nacional devido a duas situações importantes e 

muita atreladas. Primeiro, a primeira edição em livro de Os Parceiros somente saiu dez anos após a 

defesa, em 1964. A segunda, conforme atenta José de Souza Martins em depoimento dado a Jackson, 

após 64, com a radical mudança de conjuntura política dada pelo golpe, as pesquisas de sociologia rural 

passam a se orientar para outra temática, muito mais preocupada com questões ideológicas do homem 

do campo do que propriamente culturais, tais quais estavam mais ou menos delineadas a princípio em 

Os Parceiros do Rio Bonito. 
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Na reconstrução da estrutura socioeconômica das pequenas 

comunidades não se pode ficar preso, mesmo que se pudesse 

contar com documentação satisfatória a respeito, aos processos 

que referem estritamente aos ajustamentos internos à 

comunidade tomada por objeto; pelo contrário, esses processos 

não podem ser vistos isoladamente, mas à luz das 

determinações essenciais que definem o sentido das relações na 

sociedade mais ampla da qual são parte.95  

 

Esta crítica à asserção metodológica dos Estudos se reside basicamente à ideia 

que exerciam sobre o conceito de “comunidade” ou “relações comunitárias”. Para esta 

perspectiva, as comunidades concretas, estudadas empiricamente, apareciam como 

uma totalidade à revelia de qualquer processo externo a ela e também como 

totalidades pré-societárias, anteriores à sociedade numa suposta escala evolutiva. 

Alicerçando-se, em vista disto, sob uma cisão epistemológica entre comunidade e 

sociedade enquanto totalidades antagônicas, o método trabalhado pelos estudos torna-

se pretensamente inerente e indissociável às características específicas do tipo social 

“comunidade”, tais como coesão social, harmonia e indiferenciação entre os 

membros, entre outras. Nesse sentido, tomando partido que as comunidades concretas 

são também comunidades “ideais”, o método dos estudos de comunidade visa 

unicamente identificar e trabalhar sobre as características internas que a definem em 

vista do conceito sociológico de “comunidade”, bem como dos elementos semânticos 

subjacentes a ele. Radicalmente diferente, para Franco ter-se-ia que manejar 

metodologicamente os processos socioeconômicos das comunidades em vista das 

relações societárias – das complexidades objetivadas como imanente ao tipo social 

“sociedade” -, atentando-se à sua inserção aos processos gerais que compõem 

dinamicamente a sociedade mais ampla, nacional ou, mesmo, global. 

 

Ousaríamos mesmo dizer que, se quisermos conhecer o tipo de 

conexões essenciais que definem uma pequena comunidade no 

presente, o estudo dessas áreas (parentesco, vizinhança e ajuda 

mútua) é de importância muito secundária. Para conseguir esse 

objetivo o que se precisa fazer é tentar focalizar os elementos 

que revelam as suas tendências de transformação de um ponto 

de visto positivo, isto é, descobrir os elementos que estão 

remodelando a pequena comunidade e presidindo o processo de 

                                                        
95 Maria Sylvia de Carvalho Franco. O Estudo Sociológico de Comunidades. Revista de Antropologia. 

São Paulo. Nº11, 29-39,1963. P. 36-37.   
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integração num mundo em que dominam as relações que a 

teoria sociológica define como societárias.96  

 

 Ater-se aos ajustamentos das “relações comunitárias” como reflexo de 

processos sociais mais amplos será a orientação metodológica que Maria Sylvia 

seguirá no estudo sobre os homens formalmente livres na velha civilização do café. O 

estilo de vida desta enorme e heterogênea camada da população brasileira durante o 

século XIX será vislumbrada por ela como condicionada por determinações maiores e 

de ajustamentos em vista da produção agrícola exclusiva para os mercados externos, 

algo incompatível com o método dos Estudos de Comunidade. Além disto, o senso 

histórico das transformações nas pequenas comunidades é privilegiado, embora, ainda 

neste artigo de crítica aos Estudos, ela indique a carência de reflexões e de material 

histórico sobre esta camada da população brasileira, o que será seu principal objeto de 

pesquisa em sua tese de doutorado defendida um ano após: 

 

São muito escassas as fontes referentes à camada da população 

– sitiantes e homens livres não proprietários – que as integrava 

no período escravocrata. Nesse período, o fenômeno chave para 

se apreender o sentido das relações sociais é o da díade Senhor 

e Escravo, sendo quase destituída de importância, para os 

destinos da sociedade global, os problemas referentes aos 

habitantes de pequenas comunidades.97  

 

Em vista da escassez de material histórico que apresente as diversas atividades e 

contextos de inserção dos homens formalmente livres na sociedade de maneira geral, 

esta socióloga se utiliza de processos-crimes, relatos de viajantes e atas da câmara de 

vereadores de Guaratinguetá como material para reconstruir historicamente esta 

camada social. 

Do ponto de vista teórico, chama a atenção, ainda neste texto, a proximidade 

de perspectivas que Maria Sylvia estabelecia com Florestan e seus companheiros 

assistentes de Cadeira, algo que será estremecido já com a publicação de Homens 

Livres, e mais acentuado ainda com suas publicações posteriores. Noções conceituais 

como “patrimonialismo” ou “estamento”, comumente utilizadas nos trabalhos 

sociológicos de Florestan e dos seus pares para designar certo caráter tradicional a 

                                                        
96 Maria Sylvia de Carvalho Franco. O Estudo Sociológico de Comunidades. P. 38.  
97 Maria Sylvia de Carvalho Franco. O Estudo Sociológico de Comunidades. P. 39.  
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determinadas instâncias da sociedade brasileira, foram profundamente contestadas e 

criticadas por Maria Sylvia, embora neste texto ela os utilize indiscriminadamente e 

sem maiores problemas. Tratando de um tema que será retomado em Homens Livres, 

uma situação na qual o fazendeiro estabelecia negócios com um indivíduo 

intermediador, que vendia o café para os exportadores, ela frisa: “Termina aí, na fase 

propriamente de negócio, qualquer traço de uma ação de tipo capitalista por parte do 

fazendeiro. Do ponto de vista da organização da fazenda como unidade de produção, 

o seu comportamento se aproxima mais ao de um senhor de tipo patrimonial que tem 

sob égide as terras, a família, os escravos e os dependentes”. 98  Esta passagem é 

importante, pois esta socióloga afirma um pressuposto, naquele momento 

compartilhado por Florestan, que ela mesmo irá questionar e se tornará, também, 

motivo de divergências apenas um ano após a publicação deste artigo, qual seja, o 

dualismo entre relações capitalistas fora da fazenda, no nível da comercialização dos 

produtos agrários, e não-capitalistas dentro, no nível da produção. Supomos que a 

divergência se deve em parte devido ao que a camada dos homens livres como objeto 

sociológico apresentou para Maria Sylvia, algo que talvez não fosse possível 

vislumbrar somente se direcionando para o nexo entre senhores e escravos, como o 

fez Florestan. Outro possível motivo que possibilitou teses antagônicas consiste 

possivelmente no ímpeto crítico e normativo objetivado pelas análises deste sociólogo 

paulista, algo não presente no trabalho de Franco; pois, como já salientamos, afirmar 

o caráter tradicional de certos setores da sociedade brasileira não parece se 

caracterizar somente como um trabalho de descrição sociológica, senão um intuito por 

superá-los.  

 

*** 

 

Como salientamos anteriormente, o conceito sociológico de “comunidade” ou 

“relações comunitárias” foi utilizado pelos Estudos de Comunidade para análises 

sobre as populações residentes em pequenas comunidades brasileiras. No geral, tal 

utilização conceitual foi praticada com intuito de enfatizar uma suposta organização 

social altamente integradora das configurações destas pequenas comunidades, 

marcadas visivelmente tanto por relações de recíproca suplementação quanto pela 

                                                        
98  Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. São Paulo: Editora 

Unesp, 1997. P. 37.  
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obrigatoriedade tácita da contraprestação regular de bens e serviços entre seus 

integrantes. Nesse sentido, sua utilização objetivava assinalar os ajustes e as formas 

tradicionais de solidariedade presente em ambientes em que as relações apareciam 

dar-se com certa continuidade, proximidade e cooperação entre a totalidade de seus 

membros. Dentro deste quadro geral, a “comunidade” seria, conforme assinala Robert 

Nisbet, um lugar que “abarca todas as formas de relação caracterizadas por um alto 

grau de intimidade pessoal, profundidade emocional, compromisso moral, coesão 

social e continuidade no tempo”.99  

Esta percepção sociológica da comunidade como unidade que conota 

proximidade espacial e condições comuns está diretamente atrelada à construção 

conceitual de Ferdinand Tönnies. Este sociólogo alemão foi, como assinalado 

anteriormente, quem primeiro delineou tipologicamente a noção de comunidade como 

totalidade social oposta à sociedade - esta, diferentemente, complexa e altamente 

diferenciada -, imprimindo características subjetivas para marcar a cisão entre um tipo 

social e outro. Nesse sentido, abstraindo elementos presentes tanto nas análises acerca 

do capitalismo da obra de Marx, no caso da sociedade, quanto de Morgan, no caso da 

comunidade, Tönnies cunha a ideia de “vontade” como elemento que denota o 

“espírito” de cada uma dessas duas totalidades sociais, tendo-se, assim, a 

sobreposição das vontades entre os indivíduos na sociedade e o seu equilíbrio na 

comunidade. Este “equilíbrio” das vontade marca a ideia de consenso, de inclinação 

de vontades no mesmo e único sentido, entre os membros do tipo comunidade. Daí 

resulta a definição sociológica elementar deste tipo social, qual seja, a “unidade 

perfeita da vontade humana considerada como estado primitivo ou natural”.100 

Em “Homens Livres na Ordem Escravocrata”, Maria Sylvia evidencia, de 

início, a identidade efetiva que este conceito de comunidade, e seus elementos 

semânticos, estabelece com o contexto do mundo caipira paulistano resgatado por ela 

por meio de processos-crime. Diz ela: 

 

Nesse depoimento objetivam-se comportamentos que refletem 

o modo típico de viver das populações rurais brasileiras. O 

próprio local em que se desenrola a cena – a mata – evoca o 

cenário onde preferentemente transcorria a vida do caipira 

antigo e a fonte de onde provinha a maioria dos recursos da sua 

                                                        
99 Robert Nisbet. La Formación del Pensamiento Sociológico. P. 71. 
100 Ferdinand Tönnies. Comunidade e Sociedade (textos selecionados). P. 234. 
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sobrevivência. A atividade em que se entretinham os homens 

implicados no acontecimento – a exploração da floresta – 

exprime o estreito vínculo entre homem e Natureza, e o caráter 

de suas ocupações – a caça e a extração – refletem o amálgama 

de trabalho e lazer característicos da modalidade de 

ajustamento e adaptação encontrados por esse grupo. O 

comportamento das pessoas que socorrem a vítima traduzem – 

pela ajuda mútua – o princípio de solidariedade que, nas 

comunidades pequenas, possibilita a complementaridade de 

seus membros, mediante relações de contraprestação que se 

estendem a todas as áreas da vida social. Retrata-se também a 

importância dos vínculos familiais, aqui efetivados por meio da 

relação básica do modelo patriarcal  - poder paterno versus 

poder filial -, objetivada numa situação – a benção – que põe 

em evidência o seu caráter sagrado, e isto em condições tais 

que a ritualização – o louvado – perde o caráter de um proceder 

formal e rotineiro para readquirir a qualidade original de 

evocação solene, que a gravidade da morte, nesse entrecho, lhe 

devolve. Finalmente, revela-se a importância da religiosidade 

na cultura rural e a sua dimensão mágica, traduzida na 

correspondência analógica entre a chama da vela e as luzes 

divinas.101 

 

Em vista desta citação, os vários elementos do conceito de comunidade 

anunciados por Tönnies podem ser referenciados em maior ou menor medida às 

relações sociais existentes na vida caipira. Tem-se, neste cenário, uma estreita relação 

homem/natureza, o imperativo moral da ajuda mútua, a solidariedade, os vínculos 

familiares e a presença do sagrado, todos elementos típicos de relações de tipo 

comunitárias. Por outro lado, esses mesmos elementos do conceito podem não ter 

“muita valia quando se tem mira apanhar e compreender o sentido das próprias ações 

e relações que apresentam regularidade, tanto do ponto de vista do seu curso exterior, 

quanto da emergência dos seus motivos”102. Seguindo esta orientação metodológica, o 

conceito de comunidade perde sua centralidade explicativa sobre o universo caipira ao 

notar-se, segundo Franco, que “o sentido das ações nele existente não são 

necessariamente positivas, nem conduz fundamentalmente a fenômenos 

associativos”103, pois o elemento que produziu toda a situação acima descrita, na 

                                                        
101 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. P. 23. 
102 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. P. 27 
103 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. P. 27. 
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citação, é ele próprio a negação da força unificadora das relações em comunidade, a 

saber, a violência.104   

Ainda que possa parecer exagerado, segundo Franco, a violência no mundo 

dos homens livres e pobres é endêmica, cotidiana e rotineira. 105  Insurge-se 

naturalmente a partir de uma sobreposição imediata de interesses e de prerrogativas de 

um indivíduo em relação às do outro, seja isto em qualquer âmbito de suas vidas, nas 

atividades lúdicas, nas familiares, nas de vizinhança ou no trabalho. E ela não se dá 

“unicamente em situações que comprometem as possibilidades de sobrevivência. 

Ligam-se [...] a acontecimentos que são irrelevantes [...] como o de uma mulher cuja 

família havia sido espancada [...] pelo motivo ‘que seu marido tem tido pequenas 

desavenças no bairro em que mora, com alguns de seus vizinhos, e isto por causa das 

criações que estragam as plantas dela [...]’”106 ou na disputa  

 

“por causa de uma porteira [a qual] passando dois homens 

tocando uns cargueiros, Antônio e Joaquim que perto moram 

dessa porteira vendo que os dois primeiros a tinham deixado 

aberta, dirigiram-lhes algumas palavras injuriosas, as quais 

foram pelos dois últimos respondidas pela mesma maneira; 

porém depois voltando estes e tornando a deixar a porteira 

aberta, Antônio e Joaquim saíram ao encontro deles e daí 

resultou o conflito”.107 

 

 

Também no âmbito do trabalho, no qual estabelecia-se entre os caipiras 

formas de solidariedade visando garantir a produção e distribuição de recursos básicos 

para manutenção à vida, a violência era presente, mas de maneira muito peculiar. 

Aflorava-se nesse contexto por meio de uma forma de trabalho coletivo que se 

caracteriza basicamente pela integração e cooperação entre os membros para 

produção ou serviço de algo, o mutirão. Lança-se, assim, uma contradição, pois se 

esta concepção coletiva de trabalho consiste, em sua concepção mais elementar, na 

                                                        
104  Basta lembrar, nesse sentido, a referência que Maria Sylvia faz a Weber, salientando que a 

caracterização das relações comunitárias é de que são “normalmente” a contraposição radical da luta 

(ver Weber, 2004).  
105 Uma objeção a qual pode-se fazer a Franco em relação a violência desenfreada no cenário dos 

homens livres é que ela se utiliza de processos-crime pra reconstruir esta camada social, logo, ela não 

poderia achar outra coisa que não exclusivamente violência. Contudo, logo na introdução de Homens 

Livres, Franco trata de se defender desse argumento, afirmando que seu foco não foi a violência em si, 

mas o tipo de violência, suas características, que pareciam fundamentalmente arraigadas à moralidade 

destes homens em geral.  
106 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. P. 28. 
107 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. P. 30. 
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prestação voluntária e gratuita de serviços entre pares, objetivados por normas 

regulares e disciplinares legitimamente reconhecidas pelos integrantes da 

comunidade, no mundo caipira tratado por Franco o ajuste e os laços das relações se 

davam por uma técnica avessa a esta, o desafio. Por instigar a luta e a violência, o 

desafio é uma técnica que imbui de tensão as formas de solidariedade caipira, 

irrompendo-se no cotidiano do trabalho a qualquer momento por meio de 

personalidades que se medem mutuamente e aguardam o momento da luta. Maria 

Sylvia exemplifica um caso típico desta técnica na seguinte passagem: “começaram o 

serviço porfiando a ver quem acabaria o eito; antes de chegar ao fim deste, Arsênio 

mostrando uma enxada agarrada pelas duas mãos dizia ‘-Quem quer?’, fazendo desta 

sorte um desafio aos que se tinham adiantado no serviço. A partir daí, desencadeou-se 

violentíssima luta, que envolveu todos os participantes do mutirão”.108 

O motivo do enraizamento deste tipo violência na vida dos homens livres e 

sem posses advém, segundo Maria Sylvia, da escassez de recursos, da pobreza e da 

situação de marginalidade, todos determinados fundamentalmente pelo sistema 

socioeconômico da sociedade brasileira. Nesse sentido, o que esta socióloga objetiva 

assinalar teoricamente, em contraposição aos Estudos de Comunidade, é que os 

ajustes internos das comunidades não podem ser vislumbrados a partir do que o 

conceito de comunidade oferece enquanto conjunto semântico. Tem-se, de maneira 

contrária, que tratar os ajustes internos das pequenas comunidades concretas como 

reflexo das relações societárias a qual aquelas se inserem, pois são parte indissociável 

das conflituosas relações presentes nas sociedade modernas. Esta imanente relação de 

conflito se torna mais visível quando esta socióloga assinala que algumas possíveis 

fontes regulares de suprimento em dinheiro – as quais, contudo, não faziam parte 

diretamente da vida cotidiana do sitiante, pois tiravam seu sustento do próprio cultivo 

da terra - faziam o conflito se acirrar, como no caso em que chegam disputar “à faca 

as sobras de café que, após a colheita, ficavam nos ramos ou pelo chão e que os 

fazendeiros permitiam a seus empregados e dependentes recolherem”. 109  A 

possibilidade de algum ganho monetário, no mercado de venda exteriores a seus 

bairros, incitava frequentemente a luta e, indiretamente, a formação de uma 

personalidade que para melhor sobreviver neste cenário só podia, segundo Maria 

Sylvia, se fundamentar em sua constante autoafirmação por meio da valentia e 

                                                        
108 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. P. 36. 
109 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. P. 29. 
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coragem, cristalizadas fundamentalmente por meio do uso cotidiano e rotineiro da 

violência.  

Esta posição teórica tomada por Franco, em contraposição aos Estudos de 

Comunidade, se aproxima sensivelmente da crítica de György Lukács110 a Tönnies e a 

sua forma epistemológica de construção dos conceitos.111 A ideia de comunidade, 

assim como a de sociedade, são construções, segundo Lukács, que volatilizam as 

formações sociais concretas para convertê-las em “entidades” supra-históricas, 

desvinculadas de qualquer relação empírica. No caso dos Estudos de Comunidades, 

assim como em grande parte da sociologia brasileira, o conceito de comunidade assim 

parece justamente aparecer, a saber, como categoria externa dissociada do concreto e 

apta a definir relações sociais das pequenas comunidades reais.  

Entretanto, seguindo os passos de Franco, há ainda outro elemento que afasta 

em definitivo o conceito de comunidade de qualquer possibilidade de referência ao 

mundo caipira, a saber, a inexistência de uma tradição. Por estarem à margem da 

sociedade, num ambiente instável, insalubre e repleto de desavenças, onde a 

sobrevivência torna-se incerta, a inconstância residencial tornou-se rotineira em suas 

vidas, de modo que não favoreceu o estabelecimento de vínculos estáveis e 

duradouros, necessários, por sua vez, à cristalização de modelos tradicionais, tal qual 

inscritos nas “relações comunitárias”. Sair donde se encontra e buscar melhores 

condições de sobrevivência sem fincar raízes onde de primeiro se acomodavam era 

como um imperativo para a sobrevivência dos homens livres e pobres. E desta intensa 

mobilidade, decorreu a impossibilidade de continuidade às suas relações e de 

cristalização de códigos morais de conduta que imprimissem princípios reguladores às 

suas próprias vidas, e que, por consequência, colocassem impedimentos morais à 

violência desenfreada. Com a presença de um mundo paralelo economicamente ativo 

ao mundo caipira, baseado estritamente na produção de mercadorias e pelo qual não 

se inseriam diretamente, houve, nas palavras de Franco, “o impedimento que se 

                                                        
110 György Lukács. Ferdinand Tönnies e a Fundamentação da Nova Escola Sociológica Alemã. In: 

Orlando de Miranda (Org.). Para ler Ferdinand Tönnies. São Paulo. Edusp, 1995.  
111 Franco se utiliza da interpretação de Lukács em “O Moderno e suas Diferenças”, fazendo uso da 
sua crítica à Tönnies. No entanto, segundo Orlando de Miranda (1995) a crítica deste pensador 

marxista é deveras problemática ao subsumir as especificidades da teoria de Tönnies, colocando-o 

como um “irracionalista-subjetivista” e um “capitalista-romântico” em nome da sua tese objetivista. 

Para uma outra interpretação notadamente distinta de Lukács acerca deste sociólogo alemão, ver 

Robert Nisbet (1967). 
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constituíssem e operassem formas estáveis e duradouras de controle social, baseadas 

na tradição”.112 

Não há, portanto, segundo Maria Sylvia, tradição enquanto conjunto de 

preceitos morais e éticos entre os homens livres, pois, além da onipresença dos ajustes 

violentos, entre eles “não estão em jogo antigas e inquebrantáveis obrigações 

recíprocas, cuja transgressão equivaleria a violar um preceito sagrado e cuja 

observância conduziria ao reconhecimento de vínculos sucessivamente transmitidos 

às gerações como um legado que deve ser mantido e respeitado”,113 tal qual pode-se 

vislumbrar em maior ou menor medida no conceito sociológico de comunidade. 

Reflexo de uma organização social marginalizada pela orientação contraditória da 

atividade econômica, qualquer reivindicação da ideia sociológica de tradição ou 

congêneres para qualificar as configurações sociais dos homens livres e pobres no 

Brasil torna-se, segundo esta socióloga, muito problemática. Mesmo que se vise 

rotular essas configurações sociais sob uma perspectiva internalista, vislumbrando-as 

como totalidades fechadas, na perspectiva de Franco todos os delineamentos internos 

dessas configurações foram resultados diretos ou indiretos de processos sociais mais 

amplos e que estiveram salvaguardados sobre a égide do moderno e do universo 

econômico em expansão. Nesse sentido também, com a violência se caracterizando 

como uma espécie de ajuste normativo socialmente consentido, a relação entre o 

tradicional e o moderno constituem de maneira insolúvel uma unidade - ainda que, 

para Maria Sylvia, contraditória - e não uma dicotomia.  

 Nessa ordem de coisas, nota-se que, para além de incompatibilidades e 

possíveis inadequações conceituais, o significado geral da violência como endêmica à 

vida dos homens livres e sem posses não é “nem mais nem menos que em outra do 

sistema considerado”.114 Assim, se em diversas interpretações é recorrente assinalar 

que o principal elemento de ligação no nexo entre senhor e escravo foi 

incontestavelmente a violência, e que ela residia exclusivamente neste nexo na 

sociedade brasileira, no nível das relações entre homens livres não foi diferente, como 

Franco tenta explicitar. E isso atesta algo fundamental: se a mesma violência relatada 

no cativeiro também era algo regular, cotidiano e parte integrante da moral dos 

homens livres, logo pode-se deduzir que ela era parte das relações sociais no Brasil 

                                                        
112 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. P. 61. 
113 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. P.32 
114 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livres na Ordem Escravocrata. P. 13.  
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em geral, e isto dado pelas contradições do sistema socioeconômico da sociedade 

brasileira que afetava diretamente e indistintamente todos os âmbitos e camadas da 

vida social, inclusive as referidas pequenas comunidades brasileiras, objeto dos 

Estudos de Comunidade.  

 

 

 

I.III - Capitalismo e Modernidade no Brasil, um embate teórico-epistemológico 

 

Quando em 1954 Florestan Fernandes ocupa interinamente a Cadeira de 

Sociologia I, até então liderada por Roger Bastide, parece-nos que não há somente 

uma simples troca de professores movida por questões pessoais deste último, senão 

uma alteração mais substantiva: a instituição de um novo e diferente programa de 

pesquisa.115 Dessa forma, se com o sociólogo francês havia uma orientação que se 

voltava mais detidamente a compreender fenômenos ligados à interpenetração de 

formas culturais e práticas sociais ocidentais e afro-brasileiras, já com várias 

pesquisas desenvolvidas ao longo da década de 1940 e início de 1950, como as de 

suas jovens assistentes Maria Isaura Pereira de Queiroz e Gilda de Mello e Souza, 

com a presença do sociólogo paulista o principal ímpeto de pesquisas da Cadeira I 

passa a se voltar para questões mais bem relacionadas ao processo de modernização e 

de mudança social da sociedade brasileira.116  Muito embora os principais trabalhos de 

Florestan no período anterior a 1954 fossem acerca da sociedade tupinambá e do 

folclore paulista, temáticas que não se distanciavam tão significativamente das 

trabalhadas por Bastide, sua preocupação com a mudança social já estava 

possivelmente posta embrionariamente nestas reflexões de juventude117, e é muito 

                                                        
115  Para uma análise de algumas possíveis fases na carreira de Floresta, ver Bárbara Freitag. 

Democratização, universidade, revolução. In: Maria Angela D’Incao (org.), O Saber Militante: Ensaios 

sobre Florestan Fernandes. Rio de Janeiro/São Paulo; Paz e Terra/Unesp, 1987; e Maria Arminda do 

Nascimento Arruda. Metrópole e Cultura: São Paulo no meio do século XX. Bauru: Edusc, 2001. 
116  No período antes de 1954, Florestan era assistente de Fernando de Azevedo na Cadeira de 

Sociologia II. Com a mudança para a Cadeira I, não só há também a mudança na orientação de 

pesquisa, como o grupo de assistente de Bastide se retiram. 
117 Pode-se atentar, neste sentido, para o conjunto de textos publicados em 1943 no jornal O Estado de 

São Paulo intitulado “Representações coletivas sobre o negro: o negro na tradição oral” e a análise que 

faz Florestan da vida do Bororo Tiago Marques Aibopureu publicado em 1945. Em ambos os textos é 

perceptível a temática da relação entre conservação e transformação da ordem social existente num 

processo de mudança e modernização social. Do mesmo modo, em seus texto sobre o folclore em fins 

da década de 1940 mostra que os aspectos folclóricos quando problematizados à luz de determinadas 

características e funções no quadro de mudança social e do processo de racionalização e secularização 
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provável que as pesquisas desenvolvidas junto com este sociólogo para o Projeto 

Unesco118 em 1951 e 1952 tenha colocado diante de Florestan uma problemática que 

irá somente se sofisticar nos anos que correm a década de 1950, a saber: a 

problemática do incipiente e dependente desenvolvimento do capitalismo brasileiro e, 

de forma subjacente, os empecilhos ao ajustamento e integração das camadas 

marginalizadas à sociedade de classes e à ordem social competitiva. 

As análises que faz Florestan acerca do capitalismo brasileiro são amplas, e 

parecem tomar corpo de forma mais evidente a partir de 1954 com a publicação de “A 

Integração do Negro na Sociedade de Classes” 119  - desdobramento individual das 

pesquisas levadas a cabo no Projeto Unesco. Nesta obra já se encontra o argumento de 

que a condição marginal ocupado pelo negro dentro da ordem social competitiva 

emergente em São Paulo não é nada mais além que reflexo direto das especificidades 

da revolução burguesa brasileira, cuja gênese e fundamento está na sociedade 

escravocrata.120 É a era colonial e senhorial em todas as sua implicações que ancora a 

emergência, a consolidação e a irradiação do capitalismo e do moderno na sociedade 

brasileira. E é por esta circunstância sócio-histórica que independentemente do negro 

formalmente livre estar inserido dentro de um contexto social movido por uma ordem 

social competitiva e moderna, de relações contratuais e impessoais no período pós-

abolição, suas relações acabavam sempre por reproduzir formas avessas a estas, pois 

sem condições mínimas e objetivas para exercer a cidadania, dava continuidade de 

modo inevitável às formas de sociabilidade heterônomas que estabelecia na sociedade 

escravocrata e senhorial. Como consequência disto, permanecia à margem do modus 

operandi da sociedade moderna.  

As análises do sociólogo paulista acerca do capitalismo e da revolução 

burguesa brasileira se complexificam ao longo da década de 1950, aparecendo sempre 

                                                                                                                                                               
que acabam por redirecionar seu sentido: “Os resultados da discussão, ainda sim, possuem certo 

interesse teórico. De um lado, porque mostram que os elementos folclóricos, ao se preservarem, 

continuam a desempenhar funções socialmente construtivas nas estruturas ou nas relações sociais 

através das quais se mantém. De outro porque demonstram que a perpetuação tanto quanto a 

eliminação de itens e de complexos folclóricos são processos condicionados socialmente. Não se pode 

estudar, compreender e explicar as ocorrências folclóricas fora do contexto social. As transformações 

deste é que regulam a estabilidade e a continuidade da herança cultural tradicional.” Florestan 

Fernandes. Folclore e Mudança Social na Cidade de São Paulo. Petrópolis: Vozes, 1979. P 38.   
118  
119 Florestan Fernandes. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. São Paulo: Globo, 2008. 
120 Vale dizer que ao colocar a condição marginal do negro na esfera social, Florestan acaba por 

estabelecer uma antítese em relação as principais teses acerca do negro em meados do século XX, 

especificamente a de cunho culturalista de Gilberto Freyre.  
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permeadas sobre um aspecto normativo, militante. Tanto que se a princípio suas 

análises da incipiente modernização brasileira foi estudada em termos de 

“dependência cultural”, como no texto de 1955, citado no primeiro capítulo, em que 

reconstrói o desenvolvimento do pensamento racional na sociedade brasileira como 

uma incapacidade das elites de se desvencilharem das formas ocidentais de 

pensamento, em textos de 1959 já aparece termos como “estado de dependência 

fundamental” e “heteronomia política, cultural e social dos países subdesenvolvidos”, 

no qual procuram enfatizar a inserção periférica da sociedade brasileira no contexto 

do capitalismo global. No entanto, parece-nos que apesar das mudanças ocorridas no 

tipo de abordagem do sociólogo paulista, a constante problematicidade das conexões 

da escravidão com o desenvolvimento interno do capitalismo na sociedade brasileira é 

contínua, cruzando suas produções desde “A Integração do Negro na Sociedade de 

Classes” até seus ensaios de maturidade, como “A Sociedade Escravocrata no Brasil” 

de 1977. O direcionamento do seu olhar para tal conexão dá-se, muito possivelmente, 

porque é nela que Florestan conseguiu encontrar as raízes arcaicas, pré-capitalistas, da 

sociedade moderna brasileira, e isto tanto na esfera do Estado, com suas 

características patrimoniais e senhoriais, quanto na sociedade civil, que, a exemplo do 

negro com sua liberdade formal, não dispõe de condições objetivas para se integrar na 

ordem social competitiva. O negro e a sociedade escravocrata e colonial parecem se 

caracterizar, em vista disto, como um ponto de inflexão teórico entre pré-capitalismo 

e capitalismo, entre relações de tipo comunitárias e societárias, tradicionais e 

modernas, na sociologia de Florestan. 

Tal assim nos parece que é acerca disto que ele estabelece os principais 

tópicos da silenciosa divergência que estabelece com Maria Sylvia de Carvalho 

Franco. Em artigo publicado no início dos anos setenta, de título “Anotações sobre 

Capitalismo Agrário e Mudança Social no Brasil”121, ele parece entrever a divergência 

ao produzir um balanço sumário dos estudos de sociologia rural produzidos sob sua 

tutela, colocando nele também suas principais teses acerca do desenvolvimento do 

capitalismo brasileiro. No artigo perpassa por elementos e questões que estiveram 

presentes nas teses e trabalhos de seus assistentes, principalmente o papel que o 

mundo agrário desempenhou no desenvolvimento do capitalismo urbano brasileiro. 

Nessa ordem de coisas, frisa logo de início que 

                                                        
121  Florestan Fernandes. Anotações sobre Capitalismo Agrário e Mudança Social no Brasil. In: 

Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento. São Paulo: Global, 2006.  
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[...] o capitalismo como modo e sistema de produção constitui 

uma manifestação tardia da evolução econômica e histórico-

social do Brasil. Ele não estava incubado no antigo sistema 

colonial, organizado de forma capitalista apenas no nível da 

mercantilização dos produtos tropicais; e ele só se expandiu, 

realmente, graças à desintegração do sistema de produção 

escravista.122  

 

 

Este trecho parece colocar duas teses simultaneamente. Primeira, o 

capitalismo existiu, durante boa parte da história brasileira, de maneira externa, não 

havendo, de forma lógica, capitalismo interno na esfera da produção dos produtos 

tropicais, e isto justamente pela presença da mão de obra escrava. Segunda tese, o 

capitalismo só passa realmente a existir – e somente com esta condição - com a 

dissolução deste tipo de “modo de produção” e, por conseguinte, com o advento do 

trabalhador formalmente livre referenciado juridicamente e apto a vender sua força de 

trabalho no mercado. Obviamente que para Florestan, vale dizer, a simples abolição 

da escravatura não poderia permitir que os libertos adentrassem na sociedade de 

classes de forma autônoma, como indivíduos modernos de fato, senão que possibilitou 

formalmente a expansão do capitalismo brasileiro, muito embora incipiente 

justamente por não possibilitar a inclusão concreta de setores marginalizados. 

Portanto, dentro deste quadro, pode-se concluir, previamente, que para o sociólogo 

paulista há uma relação de exterioridade entre a lógica social operada internamente no 

antigo sistema colonial e a externa no nível da mercantilização, ainda que para ele não 

haja simplesmente um dualismo estrutural neste cenário senão uma relação de 

congruência entre estas duas esferas, afinal, quem engendra o modo de produção 

escravista em nível interno é o capital mercantil. Então, o capitalismo efetivamente 

presente na esfera da mercantilização – ou seja, no âmbito da comercialização dos 

produtos agrícolas por homens livres - não se coaduna, em sua ótica, com o “pré-

capitalismo” das formas de organização da produção, referenciadas, por sua vez, na 

força de trabalho escrava; afinal, ambas compõe duas lógicas essencialmente distintas.  

O posicionamento teórico de Florestan acerca desta incongruência entre 

capitalismo e a produção escravista dá-se em vista das possibilidades cognitivas 

                                                        
122 Florestan Fernandes. Anotações sobre Capitalismo Agrário e Mudança Social no Brasil. P. 172-

173. 
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gerais inscritas e objetivadas pela teoria social, em especial as análises acerca da 

compra e venda da força de trabalho presentes na obra de Karl Marx. Esta referência 

teórica ele mesmo deixa entrever no seguinte fragmento do mesmo texto: 

 

E quanto isto se deu [a desintegração do sistema de produção 

escravista], o capitalismo como modo e sistema de produção 

irradiou-se da cidade para o campo, através da expansão de 

uma economia de mercado moderna, que conduzia em seu bojo 

a transformação do trabalho em mercadoria e a universalização 

do trabalho livre (ou seja, de uma perspectiva marxista, a 

universalização da relação social pressuposta pela reprodução 

da mais-valia relativa).123  

 

Com Marx, Florestan parece tomar partido do postulado da identidade entre o 

movimento de constituição da mais-valia e o processo de transformação da força de 

trabalho em mercadoria como condição elementar do modo de produção capitalista. 

Este processo é demostrado por Marx na análise que faz acerca da transformação do 

dinheiro em capital e nas suas proposições iniciais acerca da teoria da compra e venda 

da força de trabalho.  Para Marx - e de forma correlata à análise de Florestan - a 

formação do capital só pode realizar-se na compra da força de trabalho, como 

mercadoria,  e só pode originar-se de seu valor de uso, de seu consumo: 

 

“Para poder extrair valor de consumo de uma mercadoria, 

nosso possuidor de dinheiro teria de ter a sorte de descobrir no 

mercado, no interior da esfera de circulação, uma mercadoria 

cujo próprio valor de uso possuísse a característica peculiar de 

ser fonte de valor, cujo próprio consumo fosse, portanto, 

objetivação de trabalho e, por conseguinte, criação de valor. E 

o possuidor de dinheiro encontra no mercado uma tal 

mercadoria específica: a capacidade de trabalho, ou força de 

trabalho.”124  

 

Dada estas proposições, o capitalismo só pode emergir com a liberdade formal 

do sujeito desprovido dos meios de produção e apto a vender sua força de trabalho no 

mercado, transformando-a em mercadoria. Portanto, é condição para o capital a 

existência de indivíduos que sejam livres, e não, logicamente, escravos. É dado em 

grande medida a isto, nos parece, que Florestan pode afirmar que o capitalismo 

                                                        
123 Florestan Fernandes. Anotações sobre Capitalismo Agrário e Mudança Social no Brasil. P. 173. 
124 Karl Marx. O Capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013. P. 242. 
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somente pode existir, na sociedade brasileira, graças à desintegração do sistema de 

produção escravista. Neste mesmo passo, ainda diz ele num texto de 1975 acerca da 

relação escravidão e capitalismo: “Entre senhor e escravo havia uma relação 

econômica, embora ela não fosse capitalista (a menos que se queira caracterizar toda 

aplicação de capital como capitalista e se esqueça que a produção capitalista exige o 

aparecimento de uma categoria histórica, que se chama mais-valia relativa).125 

 É acerca desta relação entre capitalismo e a articulação de trabalho livre e 

escravidão que se cristaliza a principal diferença entre Franco e Florestan. Esta 

divergência está presente desde a tese de doutorado da socióloga acerca dos homens 

livres, defendida em 1964, quando ela afirma explicitamente a tese da gênese 

capitalista e moderna da sociedade brasileira:126  

 

[...] verifica-se como o sentido do processo de desenvolvimento 

da sociedade brasileira está nitidamente marcado pela sua 

gênese moderna. Ela já nasceu como uma sociedade 

‘burguesa’, em sua expressão colonial, mas integrando o que 

ela tem de mais caracteristicamente essencial e encoberto, isto 

é, a produção lucrativa, acentuadas conforme os requisitos dos 

grandes mercados desta era. Ao se pensar globalmente o 

movimento de constituição do sistema capitalista mundial, a 

organização da produção açucareira e sua correlata formação 

social surgem como um dos movimentos iniciais daquele 

processo: com a sua implantação aparece, já o capital 

determinando um sistema de produção e, integradamente, um 

sistema de relações sociais.127 

 

Tanto Florestan quanto Maria Sylvia possivelmente concordariam que o que 

engendra o sistema de produção na colônia tem seu lugar no núcleo do sistema 

capitalista. Todavia, enquanto Florestan não vê o sistema de produção interno como 

capitalista, Maria Sylvia o vê como constitutivo e integrante do capitalismo. No texto 

de 1972 acima referido, num trecho que parece até endereçado para Maria Sylvia, diz 

Florestan com um argumento absolutamente contrário: 

                                                        
125 Florestan Fernandes. A Sociedade Escravocrata no Brasil. Circuito Fechado: quatro ensaios sobre 

o “poder institucional”. São Paulo: Hucitec, 1977. P. 22. 
126 Em entrevista publicada na década de 1980, Maria Sylvia enfatiza uma certa postura autoritária em 

Florestan por muito pouco não defender sua tese devido a suas divergências. Ao que se percebe as 

divergências entre ambos são várias, mas não saberíamos precisa-las todas, já que nunca vieram à 

publico.  
127 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens Livre na Velha Civilização do Café. Tese de Doutorado. 

USP, 1964. P. 37. 
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Usa-se o conceito de capitalismo de modo muito livre e 

impreciso, tomando-se por suposto que a economia colonial e a 

produção escravagista exprimem o ‘capitalismo moderno’, sem 

se procurar saber em que sentido o antigo sistema colonial e o 

trabalho escravo se relacionam com o desenvolvimento do 

capitalismo, na Europa e no Brasil.128  

 

Obviamente que esta posição de Maria Sylvia lhe põe difíceis problemas de 

conceituação, que ela trata de equacionar num texto publicado em 1978 na Revista 

Discurso, de título “A Organização Social do Trabalho no Período Colonial”. Nele 

trata justamente desta relação entre trabalho escravo e desenvolvimento do 

capitalismo, pontuando já de antemão que não haveria um “dentro” e um “fora” na 

colônia funcionando com duas lógicas distintas, tal qual parece ressaltar Florestan 

numa citação acima. De forma contrária a este sociólogo, para ela há capitalismo 

tanto no nível da mercantilização quanto da produção para os mercados externos. 

Portanto, para a socióloga não há orientações produtivas de temporalidades 

supostamente distintas e exteriores entre colônia e metrópole, pois seriam parte 

indissociável e constitutiva da mesma totalidade: o mundo moderno. Neste mesmo 

sentido, a força de trabalho escrava que, a um primeiro momento, aparenta ser em 

essência oposta ao capitalismo, torna-se, na conjuntura dada pela modernidade, 

articulada com o trabalho livre. No referido artigo ela desenvolve suas posições e de 

maneira não endereçada vai se opondo de maneira ainda mais vigorosa às teses de 

Florestan: 

 

O partido que tomei foi o de colher as determinações 

particulares da organização social do trabalho (escravo e livre) 

e das unidades coloniais de produção (os latifúndios), com o 

cuidado de pensá-las dentro de seu tempo, como parte 

constitutiva da essência do capitalismo, sem pressupor, 

portanto, nenhuma relação de exterioridade entre colônia e 

metrópole; e sem pressupor, em consequência, as relações 

estabelecidas entre elas como um resultado da combinação de 

formações socioeconômicas diversas, pré-capitalistas umas, 

capitalistas outras. As sociedades coloniais não aparecem como 

o ressurgimento de formas antigas de organização 

socioeconômica ou como sobrevivências do mundo medieval. 

Pelo contrário, elas são momentos do processo que inaugurou o 

modo de ser moderno das sociedades ocidentais. Essa 

                                                        
128 Florestan Fernandes. Anotações sobre Capitalismo Agrário e Mudança Social no Brasil. P. 172. 
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perspectiva permite enfatizar sua especificidade e sua 

diferença.129  

 

Esta posição de Maria Sylvia de dissolver teoricamente qualquer relação entre 

dois polos que imprimem uma existência absolutamente antagônica, como pré-

capitalismo e capitalismo ou sociedades coloniais e modernas, lhe coloca alguns 

problemas. O primeiro que se insurge, neste cenário, é: como pode haver capitalismo 

na esfera da produção se é pré-condição deste – pelo menos nas veredas teóricas 

abertas por Marx - que a força de trabalho seja mercadoria e de que o trabalhador seja 

livre? Além disto, como o escravo pode se caracterizar de alguma forma como sujeito 

se esteve – ainda com Marx - representado sempre no nível da coisa, do inanimado 

dependente da natureza, em contraposição ao proletariado moderno proprietário da 

sua própria força de trabalho? Para enfrentar essas questões Maria Sylvia parte de um 

esforço de periodização histórica, tanto do objeto – a escravidão na era moderna - 

quanto da própria teoria.  

Como frisado acima, na referência da posição de Florestan seguindo Marx, a 

condição para que a força de trabalho seja mercadoria e, portanto, se situe dentro de 

um modo de produção efetivamente capitalista, é de que o trabalhador seja livre. Em 

outros termos, nos do próprio Marx: “[...] a força de trabalho só pode aparecer como 

mercadoria no mercado na medida em que é colocada à venda ou é vendida pelo 

próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é força de trabalho.”130 No passo seguinte, 

completa Marx: “a força de trabalho pode tornar-se mercadoria sempre que objeto de 

uma relação estabelecida entre o seu proprietário legalmente habilitado a vendê-la e 

um comprador”131. Como pode-se perceber, em vista destes dois trechos, para Marx 

há uma relação de identidade e de aparente indistinção – pelo menos não submetida a 

uma distinção rigorosa - entre posse e propriedade da força de trabalho. Posse da 

força de trabalho refere-se a uma disposição natural a qualquer homem, desde que 

coloque suas aptidões físicas em operação, como bem salienta Marx: “Por força de 

trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o complexo [Inbefriff] das 

capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade [Leiblinchkeit], na 

personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento sempre que produz 

                                                        
129 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Organização Social do Trabalho no Período Colonial. In: Paulo 

Sérgio Pinheiro (Org.) Trabalho Escravo, Economia e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 1984. P. 145. 
130 Karl Marx. O Capital: crítica da economia política. P. 243. 
131 Karl Marx. O Capital: crítica da economia política. P. 243. 
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valores de uso de qualquer tipo.”132 Já a propriedade da força, vincula-se ao poder e ao 

direito de sua venda por parte de um sujeito como deveres e direitos juridicamente 

estabelecidos.  

Maria Sylvia trata de distinguir esta relação de identidade. Seguindo o 

raciocínio dela, posse e propriedade não encerram o mesmo sentido. Percebe-se que 

quem deter a posse da força de trabalho não há de ser necessariamente seu 

proprietário habilitado a vendê-la para alguém no mercado, já que um destes 

postulados não pressupõe como condição a possibilidade da existência do outro. 

Nesse sentido, possuir força de trabalho significa compreende-la em si e não implica o 

poder de dispor dela livremente, o que vem a ser sua propriedade. É a propriedade da 

força de trabalho e não a sua posse que legaliza sua venda; só o seu proprietário pode 

aparecer como um dos termos da relação de dependência determinada pelo mercado. 

Isto posto, diz Maria Sylvia: “o que decorre necessariamente da premissa que define 

as relações engendradas pela troca de mercadorias é que a força de trabalho só pode 

aparecer no mercado, como mercadoria, sempre e quando seja oferecida pelo seu 

proprietário e não pelo seu possuidor”133. 

 Nessa ordem de coisas, se para Marx proprietário e possuidor da força de 

trabalho aparecem como proposições consequentes e sem cisões aparentes, para Maria 

Sylvia não necessariamente, pois “[...] somente dadas as determinações particulares 

em que o possuidor da força de trabalho aparece como homem livre, é que segue a 

possibilidade de sua participação no mercado como pessoa juridicamente igual a do 

comprador.”134 Nesse passo, ela conclui: “[...] o enunciado sobre igualdade jurídica 

entre possuidor de força de trabalho e possuidor de dinheiro circunscreve-se a um 

situação especial, ficando sua validade limitada ao caso particular em que há 

identidade entre as categorias de possuidor e proprietário da força de trabalho, isto é, 

o mundo burguês idealizado”135. Ou seja, Marx formula as relações entre força de 

trabalho e capital, como não poderia deixar de ser, na forma em que aparecem na 

sociedade burguesa: como troca entre indivíduos livres. Trata-se, portanto, de um caso 

                                                        
132 Karl Marx. O Capital: crítica da economia política. P. 242. 
 
133 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Organização Social do Trabalho no Período Colonial. P. 157. 
134 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Organização Social do Trabalho no Período Colonial. P. 159. 
135 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Organização Social do Trabalho no Período Colonial. P. 159. 
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histórico particular – e, portanto, não universal - no qual, dadas certas condições, 

existe identidade entre posse e propriedade da força de trabalho.  

Além da referida relação de identidade específica do mundo burguês, em que 

há uma sociedade civil constituída e um Estado referenciando juridicamente 

vendedores e compradores, há uma outra condição histórica e concreta pela qual Marx 

fundamenta sua teoria, qual seja, a existência do trabalhador livre porém alienado dos 

meios de produção e forçado, como condição de sobrevivência, a vender por um 

salário sua força de trabalho. A existência deste homem, que se põe como condição 

imanente de existência do capitalismo - para transformação do dinheiro em capital136 – 

dá-se, fundamentalmente, pela dissolução de uma antiga ordem tradicional que o 

deixou expropriado de qualquer condição de sobrevivência que não a venda da sua 

força de trabalho. Nesse sentido, a presença do possuidor da força de trabalho no 

mercado, na figura de seu vendedor, corresponde, portanto, a uma situação possível 

desse personagem, aquela em que determinações muito particulares fazem do 

trabalhador um homem livre.  

Todo este cenário rapidamente delineado acerca da teoria de compra e venda 

da força de trabalho em Marx é resumida por Maria Sylvia no seguinte trecho: 

 

Fica evidente como a reflexão de Marx, na teoria da compra e 

venda da força de trabalho, recolhe esse momento histórico: foi 

o seu sentido que na verdade conferiu todo o nexo às operações 

intelectuais. É por isto mesmo que o vendedor da força de 

trabalho só pode aparecer, ao longo de todo o texto examinado, 

desde o início, como o seu possuidor, livre e alienado. Esta é, 

sem dúvida, uma categoria completamente determinada no 

interior da história: seu conteúdo se define pela afirmação da 

liberdade jurídica e pelo direito abstrato à propriedade e, ao 

mesmo tempo, pela sua negação efetiva através das pressões 

econômicas que deram origem à expropriação dos meios de 

produção e às relações de dominação social.137  

 

Enfim, dentro deste quadro geral, Maria Sylvia sumariza dois pontos: 

Primeiro, para que a força de trabalho apareça como mercadoria, como objeto de 

                                                        
136  Basta lembrar, nesse sentido, o que diz Marx: “para poder obter valor do consumo de uma 

mercadoria, nosso possuidor de dinheiro tem de ser tão afortunado que, na esfera da circulação do 

mercado, descubra uma mercadoria cujo valor de uso possua a peculiar qualidade de ser fonte de valor, 

cujo consumo efetivo fosse, pois, ao mesmo tempo, objetivação do trabalho e, portanto, criação de 

valor. E com efeito, o possuidor de dinheiro encontra no mercado esta mercadoria em específica, a 

capacidade de trabalho, ou a força de trabalho". O Capital: crítica da economia política. P. 270. 
137 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Organização Social do Trabalho no Período Colonial. P. 163. 
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compra e venda, não é condição necessária que o trabalhador seja livre, já que a posse 

da força de trabalho lhe confere a aptidão de exercer uma atividade laboral 

independente de sua liberdade formal; segundo, sendo requisito para a formação de 

mais-valia que a força de trabalho seja mercadoria, o capital torna-se compatível com 

outros regimes de trabalho desde que realizada aquela condição, isto é, desde que 

constituído um mercado de força de trabalho. Em vista disto, esta socióloga propõe a 

hipótese de que não exista incompatibilidade entre produção capitalista e a instituição 

do trabalho escravo tal qual há inicialmente na posição de Florestan, alicerçado, por 

sua vez, nos argumentos iniciais de Marx. A existência de um comerciante de 

escravos para um mercado específico que se insurgia na era moderna, negociando 

indivíduos com posse da propriedade da força de trabalho mas não com a sua 

propriedade, é uma situação concreta em que há também capitalismo, embora 

diferente das categorias operantes no mundo burguês e com circunstâncias específicas 

não abordadas por Marx em sua construção do mundo do capital.  

Dentro deste quadro geral, o que Franco fez foi provincializar a teoria de 

compra e venda da força de trabalho enquanto relação entre homens formalmente 

livres e referenciados juridicamente ao contexto histórico da sociedade europeia e do 

mundo burguês. Assim a desvincula de qualquer pressuposto universalista apto a 

caracterizar qualquer outro contexto social e a definir o que é capitalismo e o que não 

é. O objetivo e a proposta de Maria Sylvia é, no entanto, não de negar e apontar a 

limitação da teoria social em vista das especificidades históricas presentes na 

sociedade brasileira, mas de alargar as bases da teoria, das suas fronteiras, como ela 

mesma diz. 138  Nesse sentido, embora não haja uma dimensão normativa em sua 

sociologia, como objetivos de crítica social e superação de um determinado estado de 

coisas, Maria Sylvia parece se aproximar mais metodologicamente do próprio Marx 

do que a perspectiva de Florestan: 

 

É nesse contexto que se situam as afirmações como “só há 

capitalismo com o trabalho livre”, “o escravo não produz mais-

valia”, ou que se reconhece um “escravismo” no Brasil colonial 

em oposição ao capitalismo, pretendendo-se, com isto, 

salvaguardar as diferenças e as particularidades; no entanto, o 

que logra é justamente um esquematismo que as anula. Reduz-

se a uma condição intemporal, inalterável, a uma categoria 

tomada em si, o que em Marx era pressuposto racional e 

                                                        
138 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Organização Social do Trabalho no Período Colonial. P. 169. 
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existência histórica, conceitos constituídos no movimento das 

relações sociais. No esquema acima referido são as categorias, 

não os homens, que produzem a história.139  

 

Posto estes aspectos gerais, a diferença de perspectivas acerca do capitalismo e 

da sua relação com a sociedade brasileira entre Franco e Florestan assinalam, em vista 

do que foi abordado, não só diferentes acepções de cunho interpretativo, mas, 

fundamentalmente, idiossincrasias metodológicas e tratos distintos em relação à 

teoria. Trata-se, em última instância, de distintas formas de estabelecer a mediação 

entre a teoria social, por um lado, e processos sociais concretos típicos da 

modernização brasileira, de outro. No entanto, a perspectiva de Franco se imbui de 

um aspecto crítico que se apresenta como uma radicalização da reflexão sobre a 

teoria, e que não objetiva condicionar a história a esta, mas trata de alargar suas bases 

por meio dos elementos apresentados pela história. Ou seja, não se objetiva enxergar 

o processo de modernização da sociedade brasileira sob o que a teoria apresenta como 

moderno ou como capitalista, mas se atentar que a própria teoria é produto de 

circunstâncias históricas determinadas, e não pressupostos com validade universal. 

Levando a cabo, portanto, a reflexão sobre o contexto de surgimento da teoria e sua 

circunscrição histórica, pode-se, assim, repensá-la ou, talvez, reconstruí-la. 

 

I.IV – Patrimonialismo e Estamento, dois conceitos “fora do lugar”  

 

Talvez não se faça exagerado afirmar que a categoria de patrimonialismo 

tenha sido, e talvez ainda seja, um dos mais importantes para interpretação da 

sociedade brasileira. Dentro das mais diversas matizes interpretativas, de Oliveira 

Vianna a Raymundo Faoro, passando especialmente por Sérgio Buarque de Holanda, 

mas tendo sempre em Max Weber a principal referência teórica, nota-se de forma 

característica sua utilização como meio de iluminar a fundamentação do poder 

político nas relações tortuosas entre sociedade e Estado no Brasil. Em Florestan 

Fernandes não é diferente, a influência weberiana na utilização deste conceito, assim 

como o de estamento, é também clara, embora a reflexão teórica deste sociólogo se 

espraie para outros clássicos da teoria social e nos pareça, assim, um pouco mais 

complexa. 

                                                        
139 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Organização Social do Trabalho no Período Colonial. P. 173 
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Se, então, a referência forte para todos estes autores é sempre Weber, a 

utilização do conceito de patrimonialismo parece se distinguir em Florestan de 

maneira acentuada dos outros usos de seus contemporâneos. Enquanto que nos outros 

autores referidos acima, a estrutura patrimonial parece ter se mantido praticamente 

inalterada, monolítica, pelo período da história brasileira que vai desde a sua 

transplantação de terras portuguesas até, pelo menos, a ditadura do Estado Novo,140 

em Florestan o uso deste conceito parece recortar dois momentos históricos na 

sociedade brasileira, aparecendo em movimento. No primeiro uso, entretanto, 

Florestan parece se aproximar um pouco dos autores acima referidos que trabalham 

sob a noção de iberismo, de um culturalismo atávico, os quais vislumbram a origem 

da organização patrimonialista em Portugal, bem como a continuidade das estruturas e 

dos imaginários sociais herdados deste país, como ele mesmo bem deixa evidenciar141:  

 

O esquema básico da sociedade estamental e de castas do 

período colonial repousa numa construção muito simples. Os 

portugueses transplantaram, para cá, a ordem social que tinha 

vigência em Portugal na época dos Descobrimentos e da 

Conquista. O que quer dizer que ocorreu uma formidável 

tentativa de preservação e de adaptação de todo um corpo de 

instituições e de padrões organizatórios-chaves, com vista à 

criação de um "novo Portugal" (expressão empregada pelo 

padre Cardim com referência a São Vicente) que deveria 

emergir das condições sociais de vida de uma colônia de 

exploração.142  

 

Nota-se que a transferência da ordem estamental de Portugal para o Brasil 

obedece aos irremediáveis imperativos das relações patrimoniais, o que se evidencia, 

como mostra Florestan, no processo de concessão de sesmarias, cujo objetivo 

principal era demarcar, no vasto território “virgem” do que viria a ser o Brasil, 

estruturas de poder que favoreciam unicamente os agentes da Coroa. Portanto, o 

conceito de patrimonialismo aparece, neste momento histórico da sociedade 

                                                        
140 Ver: Raymundo Faoro. Os Donos do Poder. São Paulo: Globo, 2008; Luiz Wenerck Vianna. 

Weber e a Interpretação do Brasil. In: Jessé Souza (Org.) O Malandro e o Protestante. Brasília: Unb, 

1999. 
141  Neste sentido, basta resgatar o que diz Raymundo Faoro acerca da presença íntima do 

patrimonialismo na sociedade brasileira: “De Dom João I a Getúlio Vargas, numa viagem de seis 

séculos, uma estrutura político-social resistiu a todas as transformações fundamentais, aos desafios 

mais profundos, à travessia do oceano largo”. In: Os Donos do Poder. P. 819. 

142 Florestan Fernandes. A Sociedade Escravocrata no Brasil. P. 31-32. 



 

 

90 

 

brasileira, indicando a apropriação privada do Estado em suas funções e benefícios 

por parte do Rei e dos seus agentes privilegiados. Algo que se coaduna, por sua vez, 

diretamente com a descrição de Weber, o qual diz que patrimonialismo é “[...] toda 

dominação que, originariamente orientada pela tradição, se exerce em virtude de 

pleno direito pessoal.”143  

No segundo momento histórico da sociedade brasileira, no que há a 

independência de Portugal, o conceito de patrimonialismo passa a ter uma referência 

mais profunda, não sendo utilizado por Florestan somente como um padrão de 

relações sociais que foi transplantada de um lugar para outro, mas como 

transformações que sofre quando se insere numa nova conjuntura nacional. Estas 

transformações que reelabora o conceito de patrimonialismo se dá, portanto, com a 

complexificação social oriunda do formação de um Estado nacional independente e da 

desagregação da dominação metropolitana, na qual há a radicalização da ordem 

patrimonial e senhorial do antigo regime colonial, alcançando sua plenitude máxima 

com a cooptação total das estruturas do Estado: 

 

Enquanto perdurou o estatuto colonial, o poder do senhor ficou 

confinado a unidades sociais estreitas, isoladas e fechadas. A 

dominação senhorial traduzia um estilo de pensamento e de 

ação, mas não integrava a visão de mundo e a organização do 

poder dos seus agentes, como e enquanto membros de 

estamentos dominantes. Ao romper-se aquele estatuto e, 

especialmente, ao projetar-se o senhor nos papéis relacionados 

com a implantação de um Estado nacional, sua capacidade de 

entender a significação política dos privilégios sociais comuns 

aumentou. Ao mesmo tempo, descobriu que a proteção e a 

expansão dos mesmos privilégios dependiam da extensão da 

dominação senhorial aos outros planos da vida social, 

principalmente àqueles em que qualquer senhor se tornava um 

aliado natural de outro senhor.144 

 

Assim configurado, o Estado fornecia um novo  mbito de funcionamento para 

a domina  o patrimonial. Esta deixava de se restringir a   esfera do “domínio 

senhorial” e passava a influenciar os destinos da “sociedade nacional”, pois o próprio 

âmbito de atuação dos senhores rurais se expande. A dominação patrimonial, assim, 

                                                        
143 Max Weber. Economia e Sociedade. Tomo I. Brasília: Unb, 2003. P. 152. 
144 Florestan Fernandes. A Sociedade Escravocrata no Brasil. P.60-61. 
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converte-se em domina  o estamental propriamente dita. E  o que Florestan chama de 

“burocratização da dominação patrimonialista”.145 

 Maria Sylvia de Carvalho Franco vai se opor a esta forma de utilização do 

conceito de patrimonialismo no processo histórico-social brasileiro. No entanto, 

convém frisar, que as críticas de Franco não são endereçadas para Florestan, mas sim 

para às sociologias da modernização, em especial autores como Talcott Parsons e 

Gino Germani. Todavia, parece-nos, assim como também nota André Botelho146, que 

a crítica poderia ser estendida sem muitos prejuízos para a sociologia de Florestan, 

pois ainda que não seja endereçada diretamente para ele, a crítica é construída se 

direcionando para os mesmos elementos teóricos presente na sociologia deste 

sociólogo.    

Nessa ordem de coisas, para Maria Sylvia a utilização do conceito de 

estamento não parece encontrar referência objetiva na sociedade brasileira quando a 

produção de café – coordenado pelas elites supostamente “estamentais” - se adequava 

às condições determinadas exclusivamente pelos mercados internacionais. O 

crescimento da exploração deste produto durante o século XIX brasileiro se atrela, 

segundo sua reconstrução histórica, com uma fase de vitalidade e expansão dos 

mercados europeus e com o desenvolvimento dos Estados Unidos. Portanto, com a 

expansão e constituição de camadas assalariadas nesses países centrais da economia 

capitalista, firmavam-se as tendências ao consumo de massa, e o mercado brasileiro 

foi-se estruturando durante todo o século XIX em vista disto: produzindo de forma 

abundante e barata. A articulação bem sucedida entre o esquema de produção interno 

e o padrão de consumo externo foi claramente percebida pelos homens produtores de 

café: “com muito realismo, procuravam seu lucro na quantidade e negligenciavam as 

qualidades”147. Assim, o lucro e o ganho, independente de qualquer variante, foi, 

segundo a socióloga, a racionalidade predominante durante a produção cafeeira no 

Brasil. A atividade econômica ocupava o primeiro plano na velha civilização do café 

e sua coerência se atrelou exclusivamente com a produção capitalista. Em vista deste 

quadro, esta socióloga assinala: “produzimos na escala definida pelos mercados 

capitalistas, de forma coerente com a distribuição de riqueza no sistema de classes e 
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de modo a corresponder às “necessidades” socialmente determinadas. A fazenda 

“tradicional” ajustou-se harmoniosamente à economia e à sociedade modernas”148.  

Neste sentido, a orientação exclusiva para os mercados capitalistas imprimiu, 

no estilo de vida da camada dominante, a marca da atividade lucrativa e, com ele, um 

ethos que não se dispende conforme a posição social que o qualifica, mas que se 

orienta exclusivamente para produzir e enriquecer. Por ser, portanto, a atividade 

econômica e a atividade lucrativa que determina a posição na escala do poder e do 

prestígio, não se pode, segundo Franco, caracterizar estas camadas dominantes 

cafeeiras na chave do conceito de estamento, o qual exprime, como frisado acima, o 

monopólio com base na tradição de determinadas atividades aquisitivas. A camada 

senhorial do café no período colonial apresentou, segundo a socióloga, fluidez 

constante, uma não-durabilidade e uma notória falta de traços internos característicos 

que promovessem algo como uma “distinção” em relação às camadas de homens 

livres em geral. Além disso, os homens livres independentemente de suas posses 

possuíam costumes e bens materiais à mostra - como casa e móveis - que não se 

discrepavam notoriamente um em relação ao outro, de modo que no nível das 

aparências tudo era muito semelhante.  

Sob a ótica da socióloga, as camadas dominantes da velha civilização do café 

não tiveram qualquer dominação estrutural e monopolização de poderes e privilégios 

com base em aspectos tradicionais, como requer o tipo estamental. Os meios de 

enriquecimento não estiveram monopolizados e a apropriação material não estava 

juridicamente limitada, nem mesmo convencionalmente estabelecida. Aliás, “uma 

organização social tradicional, em essência, se opõe a uma regulamentação 

abertamente econômica do poder e, por isto, nela mesma se define a desqualificação 

das atividades lucrativas”.149 Em suma, segundo Maria Sylvia, o que se percebe, de 

maneira geral, é que a estratificação social nesse contexto foi fluída e imprecisa, e as 

possibilidades de locomoção social estavam formalmente abertas para os homens 

livres em geral. 

Pra Florestan é justamente o contrário que se percebe na histórica brasileira. 

Operando com o conceito de patrimonialismo, o qual pressupõe, em Weber, a ideia de 

tradição como conjunto de preceitos incontestáveis, as atividades lucrativas nunca 
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puderam estar abertas, mas justamente o contrário, fechadas sobre o controle dos 

estamentos: 

“[...] até a desagregação da ordem escravista e a extinção do 

regime imperial, os componentes da “burguesia” viam-se 

através de distinções e de avaliações estamentais. Um 

comerciante rico mas de origem plebeia não poderia desfrutar o 

mesmo prestígio social que um chefe de repartição pobre mas 

de ‘família tradicional’”.150  

 

Não saberíamos precisar muito bem, mas cabe a indagação: o que poderia 

mover perspectivas históricas subitamente distintas nestes dois autores? Diferentes 

fontes históricas ou diferentes objetivos teóricos? 

De qualquer modo, a mesma objeção por parte de Franco ocorre em relação ao 

conceito de patrimonialismo, o qual, agora, aparece atrelado à dominação pessoal 

engendrada entre homens livres e pobres, por uma lado, e homens de posses, por 

outro. Tal dominação se efetivou dentro do sistema social existente, como nos 

diversos tratos comerciais, nas filiações políticas e nas contraprestações de serviços 

prestados e recebidos.  

Nesse sentido, uma das atividades residuais dos homens livres possibilitadas 

pelo sistema econômico era o escoamento das safras e o abastecimento de fazendas, 

realizadas por tropeiros e vendeiros, respectivamente. Os homens que realizavam 

estas tarefas eram indivíduos autônomos e, em vista disso, entravam em contato com 

um senhor de terras em termos de uma relação de mercado, sem a interferência, a 

princípio, de obrigações necessárias de ordem pessoal. Entretanto, com o desenrolar 

das relações comerciais entre fazendeiros e tropeiros, foi se estabelecendo a 

constituição de laços que iam firmando certa necessidade de retribuição pelos favores 

concedidos e pelas mercês realizadas, como, por exemplo, a utilização por parte do 

tropeiro das pastagens das terras do fazendeiro para alimento de seus animais nas 

jornadas sertão a dentro e a sua respectiva contraprestação ao “ensinar a laçar e domar 

animais rebeldes, [servindo] de escudeiro nas viagens e de sacristão ao padre”151. 

Como consequência disto, a possibilidade dos negócios entre ambos engendrar pelas 

vias racionais, capitalistas e “livres” foi se esvaecendo. Com a recorrente prática de 

favores mútuos, foi-se firmando paulatinamente e rotineiramente relações pessoais e 

intersubjetivas que excediam as fronteiras das relações monetárias e comerciais. 
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Formava-se, nesse sentido, uma dependência opaca entre tropeiro e fazendeiro que 

não era evidenciada por ambos. O caráter deste tipo de dominação também será algo 

muito comum nas relações entre fazendeiros e outro tipo de homem livre, o sitiante, e 

se residirá, fundamentalmente, no reconhecimento recíproco entre eles como iguais, 

como pessoas.  

Ver-se como iguais é, para Maria Sylvia, o princípio ideológico da dominação 

entre indivíduos formalmente livres e igualmente referenciados juridicamente, ainda 

que substancialmente desiguais do ponto de vista material. A categoria de pessoa 

cristaliza este preceito de igualdade e indistinção recíproca compartilhado por 

sitiantes e fazendeiros. Um destes diz, em entrevista resgatada por Franco, “não havia 

desigualdade entre fazendeiros e sitiantes; havia mesmo amizade. Se um deles 

chegava à nossa porta, vinha para a mesa almoçar conosco”.
152

 A aparência desta 

lógica equitativa era reforçada com a realização do compadrio, que tratava de 

entranhar ainda mais as relações entre estes dois tipos sociais de homens com o 

estabelecimento de favores e concessões dos mais diversos e o encaminhamento do 

filho do sitiante em algum eventual cargo público, bem como dar-lhe proteção e 

acobertamento na vida. Essas relações niveladas no nível da aparência tornavam a 

estratificação social extremamente indefinida, mas tinha seu elemento de desajuste e 

retribuição claro: a filiação política requerida pelo fazendeiro ao sitiante.  

A cooptação política deste por aquele homem sufocou e extinguiu qualquer 

possibilidade de consciência ou abstração institucional do sitiante para além dos 

limites da dominação pessoal, independentemente se “a organização administrativa 

desse período [se fundamentasse] formalmente no princípio burocrático de obediência 

a um poder público abstratamente definido, legitimado e expresso por normas 

racionalmente criadas e legalmente estatuídas”.
153

 Toda a compensação material 

possibilitada pelo fazendeiro para o sitiante, em conjunto com o compadrio, 

objetivava um contrato moral inquebrantável, findado em seus recíprocos ajustes 

pessoais, dos quais resultava uma inquestionável e irreflexiva filiação político-

partidária. Nota-se, isto, numa entrevista de um fazendeiro explanada por Maria 

Sylvia: “se os sitiantes da redondeza estavam em dificuldades ou queriam comprar um 

pedaço de terra, emprestavam dinheiro do meu pai; em compensação, esta gente 

sempre o acompanhava, eram seus eleitores ou seus cabos, pois ele era o chefe 
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conservador da zona”.
154

 Como decorrência, “não havia compra de voto. Não havia 

concorrência entre os chefes políticos: não adiantava, quem era conservador era 

conservador e quem era liberal era liberal”.
155

 Tal era o nível moral da filiação 

política que “o voto não encontrava condições para se transformar em mercadoria”
156

 

e fazendeiros não se preocupavam com a “manipulação do eleitorado ou o aliciamento 

de prosélitos, mas se organizaram para a interferência no processamento e no 

resultado das eleições”.
157

 De tais interferências, resultavam as eleições à bico de 

pena, em que se burlavam as apurações e as composições da mesa, mas não a opinião 

e a fidelidade eleitoral do sitiante, absolutamente não necessária no caso.  

 Se a condição de pessoa e de “iguais” era indispensável à dominação pessoal, 

requerendo do sitiante uma consciência moral para fixação das lealdades e uma 

mínima faculdade de razão, sua prática recorrente nega estes mesmos predicados e 

sua condição humana; afinal, “o mesmo homem que, no cotidiano, recebia um 

tratamento nivelador, cujo ajustamento social se processava mediante a ativação de 

seus predicados morais, era efetivamente compelido a comportamentos automáticos, 

de onde o critério, o arbítrio e o juízo estavam completamente excluídos”.
158

 Em vista 

desta inconsciência e ação cotidiana mecânica nos tratos morais e materiais entre 

fazendeiros e sitiantes, suas relações apareciam “como inclinação de vontades no 

mesmo sentido, como harmonia, e não como imposição da vontade do mais forte 

sobre o mais fraco, como luta”.
159

 Nese sentido, o conteúdo ideológico entre estes 

dois tipos sociais de homens era tão forte que não foi possível, assinala Maria Sylvia, 

a descoberta de que a vontade do sitiante “estava pressa à do superior, pois o processo 

de sujeição [tinha] lugar como se fosse natural e espontâneo”.
160

 

 Essa obediência moral incondicional aos domínios ideológicos e pessoais de 

um senhor de posses poderia ser, a princípio, um indício de uma dominação 

tradicional de tipo patrimonial, segundo a tipologia de Weber. Afinal diz este 

sociólogo que este tipo de relação se caracterizaria, em sua forma de tipo-ideal, pelo 

obedecimento estrito de súditos e servidores a um senhor em virtude de regras 
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tradicionalmente determinadas.
161

 Apesar de ser possível vislumbrar uma obediência 

deste tipo pelo sitiante em relação as vontades de seu superior, e não a quadros 

administrativos ou institucionais, assinala Maria Sylvia que “entre os homens livres 

não chegou a se constituir uma relação patrimonial típica”,
162

 e isto pelo motivo da 

dominação pessoal não se caracterizar como uma via de mão única, mas dupla, na 

qual o fazendeiro tinha que preservar a boa vontade de seus seguidores para manter 

sua influência no setor político e, consequentemente, a conservação da sua posição 

social. Este condicionante que imbui a relação entre sitiante e fazendeiro de 

dependências mútuas, mas não menos ideológicas, inviabiliza, segundo Maria Sylvia, 

a existência de uma dominação de tipo patrimonial. Esta socióloga, nesse passo, 

prefere negar a utilização de um conceito sociológico que evidencia traços opostos à 

modernidade para caracterizar a dominação pessoal entre sitiante e fazendeiro. Esta 

preferência dá-se pelo mesmo motivo que o conceito sociológico de comunidade não 

pode ser usado para referenciar as comunidades caipiras, a saber, porque a gênese 

destes conceitos sociológicos e suas possibilidades metodológicas, mesmo em sua 

forma de tipo-ideal, não converge com a dimensão histórica da sociedade brasileira, 

marcada pelo paralelismo constitutivo em relação ao mundo moderno.  

Dentro deste quadro, além destes aspectos históricos, há, segundo Franco, 

outro fator que inviabiliza a utilização do conceito de patrimonialismo e estamento no 

contexto concreto brasileiro, e isto se relaciona a aspectos relacionados à teoria do 

conhecimento. Mais bem exemplificando, trata-se, basicamente, da especificidade da 

formação dos conceitos em Weber, que, sob um ponto de vista epistemológico, não 

permite que se faça um uso mecânico e historicamente indiscriminado, como, por 

exemplo, sobre os eventos históricos vislumbrados na sociedade brasileira. Para Maria 

Sylvia, portanto, um conceito tão característico da sociologia weberiana como 

patrimonialismo torna-se impróprio para o contexto desta sociedade se aplicado sem 

obedecer a certos princípios metodológicos que estão inscritos na sociologia de 

Weber. 

Maria Sylvia exemplifica o processo de construção conceitual partindo da 

formação do conceito tipo-ideal de dominação. A seguir seguiremos os passos dela, 

embora nos mesmo façamos as referências ao sociólogo alemão em sua Sociologia da 

Dominação. 
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Então, parte a socióloga de uma distinção feita por Weber entre dominação e o 

conceito geral de poder. Este último conceito, definido por este sociólogo como 

“possibilidade de impor a própria vontade sobre a conduta alheia”163 seria insuficiente 

para introduzir uma ordenação na multiplicidade dos fenômenos incluídos em seus 

limites, pois, em vista de inúmeras evidencias empíricas, nota-se logo que esta 

definição não esgota a miríade de fenômenos deste tipo que na realidade concreta 

podem existir. Dada esta limitação evidenciada por uma incursão pelo objeto, Weber 

sugere as correções do método: “Tomado de modo tão amplo, o conceito de 

dominação não seria uma categoria cientificamente utilizável. Em tão amplo sentido 

seria impossível uma casuística completa de todas as formas, condições e conteúdos 

do dominar”164. Nesse passo, com o objetivo de chegar a uma sistemática do conceito 

de dominação, Weber opõe duas formas distintas e opostas dessa forma de 

dominação:  

I – dominação mediante constelação de interesses: baseada na 

posse de bens e exercida sobre a ação formalmente livre dos 

dominados;  

II – dominação mediante autoridade: baseada no poder de 

mando e do dever de obediência, independentemente de toda 

sorte de motivos e interesses. Tipo mais puro: poder do pai, do 

funcionário, do monarca.  

 

 

Tomando esta duas formas opostas, o conceito de dominação também não 

pode possuir a consistência necessária para um tipo científico, já que não conseguem 

objetivar princípios comuns e específicos. Weber, então, reverte sua atenção a 

situações sociais em que essas duas formas prévias de dominação selecionam e 

ordenam, embora, vale dizer, não possuem forma científica, pois cada um pode se 

converter facilmente em seu contrário: 

 

[...] toda forma típica de dominação em virtude de uma 

constelação de interesses e sobretudo em virtude da posse de 

um monopólio, pode gradualmente transformar-se em 

dominação autoritária;  

[...] em toda forma de relação autoritária baseada no dever 

existe, pelo próprio fato de se obedecer, uma certa proporção 

mínima de interesse, um móvel inevitável de obediência.165 
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A observação dos processos e eventos reais revela que “tudo é variável e 

flutuante”.166 O objeto em si não oferece evidências empíricas capazes de esgotar a 

multiplicidade de formas de existência na vida social - embora essa enumeração 

exaustiva nunca é visada por Weber. Contudo, em vista deste passos, o núcleo de 

significados capaz de oferecer o fundamento objetivo dos princípios teóricos com os 

quais se está operando ainda não foi desvendado. Para isso, Weber passa dos 

princípios gerais e abstratos para a fragmentação e redução do objeto:  

 

[...] nos propomos empregar o conceito de dominação em seu 

sentido limitado, que se opõe radicalmente ao poder 

condicionado por constelações de interesses, especialmente as 

de mercado, poder que em todas as partes se baseia no livre 

jogo de interesses. Em nosso sentido é, portanto, idêntico ao 

chamado poder de mando autoritário.167 

 

Assim, este sociólogo alemão especifica o que vem a ser o conceito de dominação: 

 

Entendemos aqui por dominação, um estado de coisas em que 

uma vontade manifesta (‘mandato’) do ‘dominador’ ou dos 

‘dominadores’ influi sobre os atos de outros (‘dominado’ ou 

‘dominados’) de modo tal que em grau socialmente relevante 

estes atos tenham lugar como se os dominados tivessem 

adotado por si mesmos e com máximas de seu agir, o conteúdo 

do mandato (‘obediência’).168 

 

Com esses passos encadeados por Weber, e seguidos por Maria Sylvia, 

evidencia-se uma relação sujeito-objeto no processo de investigação; ou, melhor, 

configura-se a operação de uma subjetividade organizadora do objeto, formulando 

princípios num processo de atribuição do sentido próprio às relações de dominação. É 

certo que no objeto aparece uma subjetividade entranhada que lhe é elementar: “tanto 

poder quanto dominação tem por núcleo a atividade da vontade em dois polos, isto é, 

imposição e aceitação”169. Entretanto, nesta última citação de Weber evidencia-se 

também uma característica básica das relações de dominação, a saber, “a adesão das 
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consciências dos dominados como se tivessem engendrado sua própria sujeição, 

definindo-se a máxima correspondente ao imperativo, ou seja, a representação da ‘lei 

moral’ que garante, ao nível da experiência, o comprimento do dever e, ipso facto, a 

continuidade da obediência”.170 

Esta passagem introduz e esclarece algo importante em Weber: a legitimidade 

da dominação. Para a sociologia compreensiva weberiana não são suficientes “os 

meros resultados externos, o cumprimento efetivo de um mandato”, mas importa, 

sobretudo, “o sentido de sua aceitação enquanto norma válida”. A legitimidade torna-

se, portanto, o elemento essencial que dá origem às diferenças reais entre as diferentes 

estruturas empíricas das formas de dominação, caracterizando-se como elemento 

substantivo para a construção de uma tipologia das formas de dominação. Contudo, 

como forma de fundamentação da legitimidade, Weber se questiona: “em que 

princípios podem se apoiar a validez, a legitimidade de uma forma de dominação, 

quer dizer, a exigência de obediência por parte dos ‘funcionários frente ao ‘senhor’ e 

por parte dos dominados frente a ambos?”. Esse problema é resolvido pela 

identificação de um fato também geral, inerente a toda forma de dominação e mesmo 

a todo fenômeno social: a auto-justificação.  

 

“A mais simples observação mostra que em todos os contrastes 

notáveis que se manifestam no destino e na situação dos 

homens [...] e por evidente que seja o motivo ‘acidental’ da 

diferença, aquele que está melhor situado sente a urgente 

necessidade de considerar como ‘legítima’ sua posição 

privilegiada, de considerar sua própria situação como resultado 

de um mérito e a alheia como produto de uma ‘culpa’”.171  

 

Percebe-se, em vista destes passos, que a atividade empírica de uma 

subjetividade produtora de sentido empírico é algo próprio às relações de dominação. 

Este sentido, a auto-justificação, é a propriedade que define o objeto. Os fundamentos 

da legitimidade opera com fatos sempre redutíveis à subjetividade e a auto-

justificação como elemento significativo universalmente inerente às formas de 

dominação. Em vista disto, temos que em Weber objeto e método tornam-se ambos 

indissociáveis, pois “o requisito da legitimidade está implicado no método, 
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sustentando o princípio que distingue a dominação propriamente dita – poder de 

mando e dever de obediência independentemente de quaisquer motivos – 

diferenciando-a do poder baseado em uma ação racional orientada por interesses”.172 

Em suma, o próprio objeto carrega consigo o tipo de evidência proposto pelos 

princípios metodológicos e essa evidência é dada por um núcleo de significações 

essenciais às relações de dominação. O objeto empírico é portador, portanto, de um 

sentido que a racionalidade científica descobre como seu núcleo determinante, sendo 

este o processo de contribuição do objeto científico.  

 Nessa ordem de coisas, a metodologia e os objetos históricos concretos se 

entrelaçam na sociologia weberiana, formando tipos atrelados às formas de 

legitimidade da dominação, baseadas na tradição ou em normas impessoais e 

abstratas, modernas:  

 

[...] a subsistência de toda dominação [...] se manifesta de modo 

mais preciso mediante a justificação que faz apelo a princípios 

de legitimidade. Há três princípios últimos dessa classe: a 

‘autoridade’ de um poder de mando pode expressar-se em um 

sistema de normas racionais estatuídas [...] De outro lado, a 

obediência pode basear-se na autoridade pessoal. Esta pode ter 

por fundamento a santidade da tradição [...] Finalmente na 

consagração do extraordinário, na crença de um carisma [...].173 

 

Como salientado, a generalidade conceitual dos tipos ideais se determina com 

referência a uma situação histórica singular, e a identificação dos caracteres gerais se 

subordina à descoberta das conexões de sentido essenciais que governam a 

configuração que apresentam. Nesse passo, aspectos tradicionais, baseados na 

legitimidade da autoridade pessoal, ou modernos, com uma normatividade 

racionalmente estabelecida, tornam-se representações polares histórico-metodológicas 

com conexões de sentido próprias, específicas. Tradição e modernidade, como 

princípios teóricos constitutivos de formas de dominação opostas, são unidades 

históricas captáveis como formações que encerram sentido em si mesmas, são 

totalidades independentes e não cambiáveis entre si. Em vista disto, ambas tipologias 

sociais – tradição e modernidade - e suas características típico-ideias fundamentam-se 

empiricamente em eventos opostos, e enquanto artifício metodológico, não são 

                                                        
172 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Sobre o Conceito de Tradição. P. 17. 
173 Max Weber. Economia e Sociedade. Tomo II. P. 197. 
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passíveis de se intercambiarem ou de se confluírem, como num processo histórico em 

movimento. Em suma, os tipos não foram projetados pra apanhar processos históricos 

ou processos de modernização. Nesse esquema, assina Maria Sylvia, 

 

“[...] tradição aparece como um dos princípios ordenadores que 

entram na constituição das formas de dominação, como 

fundamento ao mesmo tempo metodológico e empírico. É essa 

força de princípio estritamente teórico que deve ser atribuída a 

tradição nos esquemas weberianos, não podendo jamais ser 

confundida com uma orientação que isole fatores tradicionais, 

combinando-os em conceitos que pretendam descrever sistemas 

sociais determinados. Insistindo: na tipologia das formas de 

dominação a tradição consiste num princípio puramente 

teórico, metodológica e empiricamente fundado”.174  

 

É em vista disto que tipos conceituais opostos como estamento e classe, os 

quais organizam cada um ao seu modo a constituição das relações sociais, da 

economia, da política, da ideologia, assim como as tendências de desenvolvimento 

desse todo, atrelam-se a totalidades sociais muito específicas. No caso de uma 

sociedade estamental, a linha ordenadora é dada, como salientando acima, por 

máximas ético-jurídicas centradas na noção de honra, inextricavelmente ligada à ideia 

de pessoa; já na sociedade de classes, moderna, se configura um universo regido pelo 

dinheiro e pelo mercado, atravessado por forças inteiramente impessoais e de todo 

estranhas à definição honorífica de posição social. Enquanto na sociedade estamental 

se tem um grupo fechado que retém o monopólio de certos setores da cultura e uma 

ordem social não objetivada em fundamentos econômicos, que imprimem 

conjuntamente uma noção de “tempo que não passa”, estático e repetitivo, na 

sociedade de classes, fundada sob a égide das trocas incessantes do mercado e da 

impessoalidade, tem-se como princípio básico a mudança social. Nessa ordem de 

coisas, os tipos-ideais, de classes e estamento, aparecem como auto-constituídos no 

interior de uma formação conceitual e empírica internamente consistente. As duas 

figuras que o tempo que engendra os conceitos acima referidos estão, por assim dizer, 

pré-figuradas nos princípios determinantes do sentido: a estabilidade está implícita na 

noção de honra e de pessoa e o movimento é essencial à noção de dinheiro e de 

mercado.  

                                                        
174 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Sobre o Conceito de Tradição. P. 17. 
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Então, como assinalado, estas duas formas opostas não podem ser 

fragmentadas, reduzidas uma a outra ou se amalgamarem. Dentro deste quadro de 

conceitos da sociologia weberiana, diz Maria Sylvia: “não há transição possível entre 

tipos”175; ou seja, os tipos são totalidades metodológicas estáticas que não podem ter 

seus elementos internos fragmentados e não são passíveis de utilização em análises de 

processos de mudança social ou em análises que visam a hibridização de totalidades 

absolutamente opostas, como tradição e modernidade. Com esta observação, Franco 

destina uma crítica às teorias do desenvolvimento e, segundo vemos, às perspectivas 

presentes na sociologia nacional que de maneira ou outra veem alguma forma de 

dualismo na sociedade brasileira – talvez até mesmo, como tudo indica, à sociologia 

de Florestan. A principal crítica de Franco a estes tipos de sociologia reside, segundo 

ela mesma afirma, na maneira reificada de utilização dos conceitos, que se tornam 

formas dicotômicas esquemáticas que apenas visam produzir generalizações teóricas 

sem ancoramento histórico. Neste sentido, os conceitos weberianos nestas sociologias 

tornam-se “coisas”, formas ideológicas, que não tratam de encontrar sentidos dentro 

de uma formação histórica específica, tal qual fez metodologicamente Weber. 

Por outro lado, todavia, há uma ambiguidade na formação dos tipos-ideais em 

Weber, como mostra Theodor Adorno.176 Adorno demonstra isto ao salientar uma 

explícita passagem em “Economia e Sociedade” na qual Weber diz que a “dominação 

carismática” possui a tendência de a longo prazo se converter em “dominação 

tradicional”. Como mostrado acima, se levarmos o conceito de tipo-ideal de modo tão 

rigoroso como é elaborado na sociologia de Weber, de maneira nenhuma pode haver 

uma tendência de um tipo-ideal transitar para algum outro tipo ideal,  

 

Pois se realmente existe algo como uma tendência imanente 

necessária de qual tal tipo ideal transite para além de si mesmo 

e mude em outro tipo ideal, então isso não abala somente a 

estrutura monadológica e absolutamente singularizada desses 

tipo ideais, mas ao mesmo tempo propriamente introduz algo 

como o conceito de lei social do movimento e nessa medida 

inclusive uma espécie de estrutura objetiva da própria 

sociedade, que a rigor é negada por princípio pelo tipo do 

conhecimento correspondente a Weber.177  

 

                                                        
175 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Sobre o Conceito de Tradição. P. 25. 
176 Theodor Adorno. Introdução à Sociologia. São Paulo: Edusp. 2007. 
177 Theodor Adorno. Introdução à Sociologia. P. 287-288. 
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Nos escapa o real sentido desta ambiguidade, se assim pode-se chamar. De qualquer 

modo, Maria Sylvia preocupada em mostrar os equívocos das apropriações das 

sociologias do desenvolvimento no que tange à transição entre tipos-ideais não toca 

em este ponto em particular. 

Há, todavia, um aspecto crítico de Franco aos tipos-ideais, que seria a natural 

inaptidão destes para apreender fenômenos em movimento dentro de um processo 

histórico: 

“[...] a proposição dos tipos-ideais como técnica de 

conhecimento adequado à cultura respeita a historicidade das 

formações sociais particulares, captando-as como totalidades 

constituídas pela atividade organizadora do espirito, mas, por 

isto mesmo, abriga uma teoria da historia que silencia sobre 

os nexos necessários que as encandeiam ao longo de uma 

linha de desenvolvimento”.178 (grifo meu). 

 

Convém notar, em vista desta objeção da autora, que a reivindicação do uso de 

conceitos por Florestan dá-se justamente no intuito de poder perceber a mudança 

social no processo histórico: “Ao se evitar o emprego simultâneo de conceitos e 

categorias históricas como "casta", "estamento" e "classe" perde-se, portanto, aquilo 

que seria a diferença específica na evolução da estratificação social no Brasil.” 179 Ou 

seja, a baliza entre conceitos opostos revelaria as possíveis continuidades ou 

descontinuidades de determinadas configurações sociais no processo histórico. E 

umas críticas feitas a Maria Sylvia e sua dissolução de antinomias conceituais reside 

justamente neste aspecto: como encontrar as descontinuidades no processo histórico 

brasileiro se tudo se homogeneizou no nível do conceito?180  

Por outro lado, o que Franco quer salientar é que os tipos-ideais são 

construções internalistas e fechadas que não permitem apreender a história como 

conexões entre distintas partes, algo que seria fundamental para entendimento da 

sociedade brasileira, como ela assim o vê. E mesmo que se desejasse construir um 

tipo-ideal em vista de análise da sociedade brasileira, ter-se-ia que desvendar, dentro 

desta sociedade, “a tradição como princípio constitutivo dos componentes do sistema, 

que deveriam emergir geneticamente interligados, com seu sentido assim determinado 

                                                        
178 Maria Sylvia de Carvalho Franco. O Moderno e suas Diferenças. Tese de Livre-Docência. USP, 

1970. P. 51. 
179 Florestan Fernandes. A Sociedade Escravista no Brasil. P. 31. 
180 Juarez Brandão Lopes. Comentário. In: Trabalho Escravo, Economia e Sociedade. São Paulo: Paz e 

Terra, 1984. 
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e demonstrado como logicamente necessário”181. Entretanto, como esta sociedade se 

compôs em estreita conexão com o mundo moderno, segundo vê Franco, torna-se 

praticamente impossível encontrar evidências e componentes internos exclusivos que 

atestaria algo como uma “tradição” no Brasil. Disto, resulta, o moderno como 

condição para esta sociedade, embora um moderno um tanto quanto “diferente”, como 

ela bem denota no título da sua tese de livre-docência, “O Moderno e suas 

Diferenças”. Entretanto, apesar de assinalar este “moderno diferente” ela não o 

desenvolve, em nenhum outro trabalho, como um modelo teórico.  

  

 

*** 

 

Dentro deste quadro geral, temos que a obra de Maria Sylvia se apresenta 

como uma espécie de crítica à tradição, ou seja, uma crítica da equiparação entre a 

sociedade colonial brasileira ou, mesmo, de determinados setores da sociedade 

moderna, à ideia de sociedade tradicional, a qual está correlacionada, no pensamento 

sociológico, ao avesso do moderno ou dos padrões institucionais e sociais 

vislumbrados nas sociedades ocidentais. Uma crítica que é feita sempre através de 

uma análise acerca do conceitos e de suas possíveis adequações na realidade 

histórico-social brasileira. 

Isso parece presente nos três momentos acima delineados, na crítica ao 

conceito de comunidade, na crítica à tese de modo de produção escravista e na crítica 

de conceitos presentes na sociologia weberiana e usados de modo recorrente para 

designar tradicionalismos à sociedade brasileira, como o de patrimonialismo e o de 

estamento. No que tange à noção de comunidade, Franco demonstra a impropriedade 

em caracterizar as pequenas comunidades interioranas nesta chave, pois, no que tange 

às suas características internas, elas apresentam aspectos que se caracterizam como 

opostos aos comunitários, pelo menos tais como estão definidos sociologicamente. 

Nos exemplos históricos usados por Maria Sylvia, especificamente os da cidade de 

Guaratinguetá, ela demostra que a disputa incessante e a violência são endêmicas. E 

se atentarmos para a definição das relações comunitárias em Weber, por exemplo, a 

comunidade é em si a contraposição da luta; já em Tönnies a comunidade é o 

                                                        
181 Maria Sylvia de Carvalho Franco. Sobre o Conceito de Tradição. P. 33. 
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consenso e a harmonia das vontades, e não o conflito. E o que define as características 

internas das comunidades interioranas brasileiras não são parâmetros internos a elas 

mesmas, como se fossem em si totalidades autônomas, mas são moldadas em virtude 

do sistema social e econômico mais amplo, da qual fazem parte de modo 

indissociável. 

O mesmo tipo de crítica se dá em relação ao modo de produção escravista e os 

conceitos de matriz weberiana. Maria Sylvia tenta mostrar o que há de histórico na 

assertiva de Marx acerca da teoria da compra e venda da força de trabalho e de como 

ela se vincula às especificidades históricas da sociedade europeia. Traçando uma 

diferença entre posse e propriedade da força de trabalho, algo que está na obra de 

Marx em conformidade, compondo mesmo uma identidade, a socióloga tenta 

argumentar acerca da possibilidade de a própria mão de obra escrava no período 

colonial brasileiro ser algo imanente ao modo de produção capitalista global e, por 

isso mesmo, com a possibilidade de haver a extração de mais-valia do cativo. No que 

tange à Weber, Maria Sylvia tenta mostrar que a tradição aparece como um dos 

princípios ordenadores que entram na constituição de formas de dominação, como 

fundamento ao mesmo tempo metodológico e empírico. E é a esta força de princípio 

estritamente teórica que deve ser atribuída a tradição nos esquemas weberianos, não 

podendo jamais ser confundida com uma orientação que isole fatores supostamente 

tradicionais, combinando-os em conceitos que pretendam descrever sistemas sociais 

determinados. Na tipologia das formas de dominação a tradição consiste, portanto, 

num princípio puramente teórico, metodológico e empiricamente fundado. Dessa 

forma, os conceitos de patrimonialismo e estamento não poderiam, segundo a autora, 

ser utilizados sobre análises de processos de mudança social, como artifícios para 

encontrar momentos de continuidade ou descontinuidade no movimento histórico. 

 Não obstante convém indagar-se: qual o sentido de fazer a crítica à tradição tal 

qual aparece na teoria social? A crítica à tradição nas sociedades de passado colonial 

consiste, num primeiro momento, a uma crítica do etapismo, como se as sociedades 

passassem da tradição à modernidade de forma linear ou como se estas sociedades 

repetissem de algum modo o passado das sociedades centrais ocidentais. E quando as 

sociedades de passado colonial, como a brasileira, porventura não repetissem o 

passado das sociedades ocidentais, se convergiriam com as sociedades orientais em 

suas características ideais, afinal estas foram postas de modo recorrente como a 
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perfeita antítese da modernidade e da sociedade ocidental182. Além disto, é como se 

estas sociedades coloniais combinassem a modernidade e a tradição, como se 

perpetuassem essencialmente relação capitalistas e pré-capitalistas, patrimoniais e 

burocráticas-legais.  

No entanto, há outro aspecto fundamental. Ao fazer a crítica da tradição e 

todos seus aspectos conceituais em sua aplicação nas sociedades coloniais, Maria 

Sylvia está atentando ao mesmo tempo para dois aspectos, quais sejam, o conteúdo 

histórico da teoria e uma possível utilização apenas nominal dos conceitos, alterando-

se por completo sua construção e suas funções no processo de pesquisa. Em vista 

disto, a socióloga não é crítica à teoria social em si mesma, ela não nega a teoria em 

seus contornos gerais e em suas pressuposições mais elementares e nem contesta o 

universalismo sociológico. Maria Sylvia tenta mostrar o que há de particular e 

histórico na teoria e, de forma concomitante, aquilo que pode ser possivelmente 

universal. E o universal da teoria somente aparece, tal qual podemos depreender de 

sua obra, quando a dimensão histórica de outro contexto entra em diálogo com a 

teoria, como no caso em que objetiva vislumbrar a escravidão na sociedade brasileira 

como parte do mundo moderno e assim sendo possível, nos termos teóricos de Marx, 

a extração de mais-valia dela.  

No entanto, ainda permaneceria uma incógnita: se o material histórico dos 

processos de modernização de sociedades pode transformar a teoria, moldando-a com 

contornos cosmopolitas, a criação da teoria enquanto pressuposições abstratas e 

supostamente universais não permaneceria ainda vinculada a somente um contexto 

social específico, o Ocidental, reafirmando assim uma divisão entre “centro” e 

“periferia” na produção do conhecimento? Em outros termos, o ato de inserir aspectos 

históricos das sociedades “periféricas” na teoria social não repetiria de outra forma a 

lógica daquilo que Sérgio Costa chamou de “teoria por adição”?183 Por fim, fica outra 

indagação: quais os caminhos a serem trilhados rumo a uma sociologia global, 

cosmopolita? A “periferia” pode produzir teoria?  

 

 

                                                        
182 Bryan S. Turner. Capitalismo y Classes en el Medio Oriente: teorias del cambio social y desarrollo 

económico. Ciudad del México: Fondo de Cultura Economica, 1989. 
183 Por “teoria por adição” diz Costa: “A ideia de adição alude, assim, à expectativa de que a teoria vai 

sendo implicitamente revista à medida que se vão acumulando interpretações de fenômenos em curso e 

que desafiam as regularidades descritas nas teorias sociológicas vigentes.” 
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Capítulo III 

 

A Teoria Social em alguns desdobramentos críticos na cena contemporânea 

 

É algo frisado de modo recorrente por diversas reconstruções histórico-sociais 

que a sociologia é filha da modernidade e traz a marca de sua ascendência moderna. 

Como uma autoconsciência da modernidade, sua tarefa é compreender os processos 

sociais próprios do mundo moderno a que pertence, tais como a urbanização, a 
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industrialização, a democratização e, no que confere a sua própria condição de 

possibilidade, o surgimento de uma concepção analítica e empírica do conhecimento. 

Tal seria, portanto, a simbiose entre sociologia e modernidade que a junção dos 

termos comporiam quase um pleonasmo, afinal, como indaga-se manifestamente o 

sociólogo Peter Wagner: “que outra coisa é a sociologia senão um intento sistemático 

para entender a sociedade moderna?” 184  

 Portanto, se o tema que marcaria o surgimento da sociologia é a explicação da 

modernidade e de todos os seus processos sociais, os quais ela mesma inaugura e 

ganham corpo analítico ao se contrastarem em relação às características objetivadas 

na sociedade tradicional, haveria outros dois temas substantivos correlacionados e, de 

certo modo, indissociável a este primeiro para a teoria social, a saber: o da explicação 

geográfica e historicamente situada da modernidade no contexto ocidental, por um 

lado, e do potencial de abrangência e orientação universal da mesma, por outro. Esta 

hipótese talvez ganhe um sentido possível se atentarmos para o parágrafo de abertura 

da sociologia da religião de Max Weber, no qual salienta: 

 

Em relação aos problemas históricos-universais, o filho da 

moderna acaba de modo inevitável e lógico na seguinte 

colocação: que encadeamento de circunstância conduziu a que 

precisamente no terreno do ocidente, e somente nele, tenham 

surgidos fenômenos culturais que - ao menos como tal 

tendemos a imaginar – se inserem em uma direção de 

desenvolvimento de alcance e validade universais?185  

 

Weber demonstra, neste trecho, que está interessado na especificidade de um 

conjunto de fatores que fizeram com que somente no Ocidente tenham surgido 

determinados fenômenos exclusivos, tais como a ciência, a teologia, a astronomia, o 

Estado moderno, as artes, a arquitetura e, talvez o mais importante, “a força mais 

imponderável de nosso vida moderna: o capitalismo”. Embora o “capitalismo”, como 

Weber mesmo observa, tenha surgido em outras épocas e lugares, interessa a ele o que 

é específico do capitalismo ocidental em contraposição às outras formas existentes 

alhures. A divisão entre casa e empresa, a contabilidade, a organização racional, o 

cálculo do capital em dinheiro, características típicas do capitalismo ocidental 

segundo Weber, são alguns dos elementos que refletem esta especificidade. Então, a 

                                                        
184 Peter Wagner. Sociologia de la Modernidad. Barcelona: Herder, 1995. P. 11. 
185 Max Weber. Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Berlin: Area Verlag, 2007. 
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especificidade cultural do Ocidente reside, na sociologia de Weber, em seu 

racionalismo, que atravessa todas as esferas da existência e é substantivamente 

diferente de qualquer outro presente em alguma outra grande civilização mundial que 

não a Ocidental. 

É geralmente sempre a ideia de especificidade, típica e exclusiva ao Ocidente, 

que caracteriza a modernidade na teoria social, e isto tanto na sociologia de Weber 

quanto, em seus contornos gerais, em outras teorias sociais ocidentais.186 O moderno 

se associa, nestas teorias, ao padrão cultural, social e político que tem sua presença e 

suposta gênese nas fronteiras da civilização ocidental. O estabelecimento desta 

simetria e indissociabilidade entre o Ocidente e a modernidade é o que muito autores 

vão denominar por eurocentrismo, definido por uma autora como Gurminder 

Bhambra, por exemplo, como “a crença, implícita ou não, na significação histórico-

mundial de eventos que supõe-se que se desenvolveram de modo endógeno na esfera 

cultural geográfica europeia”. 187  É patente, por outro lado, que Weber tinha total 

consciência do risco eurocêntrico em afirmar que somente no Ocidente tenham 

surgidos “fenômenos culturais que se inserem em uma direção de desenvolvimento de 

alcance e validade universais”, e não à toa “universais” aparece em itálico na citação. 

O etnocentrismo na sua sociologia é, pode-se argumentar, quase propositado, é efeito 

das condições específicas na quais as ciências da cultura constituem seus objetos. 

Afinal, para Weber, o cientista é sempre um indissolúvel porta-voz das escolhas 

axiológicas fundamentais da civilização a que pertence.188 

Por outro lado, a relação entre modernidade, teoria social e eurocentrismo 

aparece como um dos problemas teóricos centrais para as atuais propostas de uma 

“sociologia plural”, “global”, “cosmopolita”, “pós-colonial”, “pós-nacional” isto é, 

uma sociologia que objetiva, em que pese a diferença entre estes termos, não se 

centrar empiricamente nos parâmetros sociais e culturais presentes nas sociedades 

ocidentais e, desse modo, manter-se aberta para os processos sociais que tem sua 

presença em contextos “não tipicamente ocidentais” ou não referenciados 

empiricamente na teoria. Uma sociologia deste tipo recoloca, portanto, o problema do 

universalismo sociológico e da validade dos procedimentos de pesquisa em seu 

                                                        
186 Pode-se ver argumentos muito semelhante aos de Weber em, por exemplo, Jürgen Habermas. 

Teoria do Agir Comunicativo. São Paulo: Martins Fontes, 2012; e Charles Taylor. Uma Era Secular. 

São Leopoldo: Unisinos, 2008.  
187 Gurminder Bhambra. Rethinking Modernity: postcolonial and the Sociological imagination. P. 5.  
188 Guy Oakes. Weber and Rickert: concept formation in the cultural sciences. MIT Press, 1988. 



 

 

110 

 

ímpeto cognitivo para entender realidades sociais a principio externas ao contexto de 

gênese da teoria. Então, embora haja inúmeros paradigmas que objetivam constituir 

uma sociologia que responda às novas demandas, das perspectivas cosmopolitas à 

reconstrução do universalismo sociológico, passando, também, pelas recentes críticas 

das teorias pós-coloniais, como faremos referência a algumas adiante, nota-se o mal-

estar generalizado entre a maioria delas acerca da meta-narrativa historicista centrada 

no Ocidente. Este tipo de meta-narrativa reduz recorrentemente a história moderna a 

um processo de “ocidentalização” do mundo, estabelecendo diferenças de tempo 

histórico - os atrasados e os avançados, os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, os 

tradicionais e os modernos, entre outros – e de distância cultural  - os ocidentais e os 

orientais, os ibéricos católicos e os protestantes saxões. E, justamente por cristalizar 

essas diferenças e distâncias, não se dá conta, por outro lado, que a história moderna, 

bem como o cenário contemporâneo globalizado, é possivelmente composto de 

“entrelaçamentos” entre diversos contextos sociais e históricos, inclusive os 

“modernos” e os “coloniais”, os “desenvolvidos” e os “periféricos” e, ainda, de modo 

correlato, os “ocidentais” e os “não-ocidentais” - isso como tenta mostrar farta 

literatura recente189. E destes “entrelaçamentos” e sincretismos históricos, surge não 

só um processo unívoco com tendências a convergir para um mesmo estado de coisas, 

configurado em único padrão de modernidade, mas, possivelmente, múltiplas 

configurações dele. 

No entanto, vale indagar: porque a crítica à modernidade e ao eurocentrismo 

torna-se tão importante para uma outra sociologia? Uma possível resposta parte 

justamente da já apontada relação convergente e assimétrica que diversas 

reconstruções histórico-culturais estabeleceram em relação à modernidade, ao 

Ocidente e à própria sociologia. Ou seja, como a modernidade foi sempre 

compreendida como imanente à sociedade europeia, coube à sociologia ocidental e 

depois a norte-americana o monopólio de definir o que é o moderno. Disto derivou-se 

uma orientação metodológica que parece persistir, de algum modo, ainda hoje, qual 

seja: assumir normas sociais, as estruturas e os valores encontrados nas sociedades 

denominadas ocidentais como o parâmetro universal que define o que são as 

                                                        

189 Para uma breve sistematização de muitos destes trabalhos ver: Wolfgang Knöbl, “Max Weber, as 

múltiplas modernidades e a reorientação da teoria sociológica”. Dados vol.49 no.3 Rio de 

Janeiro, 2006. 
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sociedades modernas. Sob esta forma de operar sociologicamente, as especificidades 

das sociedades “não-ocidentais” passam a configurar sempre como ausência e 

incompletude em face ao padrão moderno, depreendido exclusivamente das 

“sociedades ocidentais”.  

Neste mesmo sentido, coube também às academias das sociedades tratadas 

como modernas produzir teorias e indicações para aplicação das técnicas da 

investigação sociológica 190 . Dentro deste quadro, as regiões do mundo “não-

ocidentais”, periféricas, poderiam se tornar somente receptoras das teorias e métodos 

sociológicos depois de terem chegado, efetivamente, à modernidade, condição esta 

elementar para que pudessem se tornar objeto de interesse da sociologia. Não à toa, no 

momento fundacional das Ciências Sociais, disciplinas como a Sociologia e a Ciência 

Política se especializariam no estudo das sociedades modernas e a Antropologia e a 

Etnologia, por sua vez, se incumbiriam às “demais” sociedades. Divisão esta que 

reflete, como argumenta autores como Raewyn Connell191 ou Walter Mignolo192, as 

Ciências Sociais modernas como um empreendimento marcado pelo contexto do 

imperialismo e do colonialismo europeu. Dentro deste quadro, portanto, a história de 

constituição da sociologia como disciplina em seus vínculos estritos com o padrão de 

modernidade europeu e norte-americano lega à investigação sociológica certo partis 

pris que distorce a análise da sociedade mundial moderna em suas múltiplas e 

distintas configurações regionais.193 Reinterpretar a modernidade torna-se, portanto, 

reelaborar concomitantemente o modo de atuação do conhecimento sociológico.  

 Tentando, portanto, superar alguns dos limites desta relação entre o Ocidente e 

a modernidade para objetivar novas formas de teorização e conceituação, surge novas 

propostas teóricas, cada uma com características e propostas, vale dizer, 

substancialmente distintas. Uma delas, e que se caracterizou como muito importante 

na última década, é a das “Múltiplas Modernidades” de Shmuel Eisenstadt194 (2007; 

                                                        
190 Syed Farid Alatas. Academic Dependency and the Global Division of Labour in the Social 

Sciences. Current Sociology , November 2003, Vol. 51(6): 599–613. 
191 Raewyn Connell. Southern Theory: social science and the global dynamics of knowledge. Polity 

Press, 2007.  
192  Walter Mignolo. Histórias Locais/ Projetos Globais: colonialidade, saberes subalternos e 

pensamento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 
193 Manuela Boatca e Sérgio Costa. Postcolonial Sociology: a research agenda. In: S. Costa; M. 

Boatca; E. Rodríguez (Org.). Decolonizing European Sociology: transdiciplinary approaches. Ashgate, 

2010. 
194  Shmuel Eisenstadt. Múltiplas Modernidades. Lisboa: Horizonte, 2007; Idem. As Grandes 

Revoluções e as Civilizações da Modernidade. Lisboa: Edições 70, 2011. 
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2011). Eisenstadt foi um sociólogo inicialmente ligado às teorias da modernização e 

da convergência de meados do século XX. Neste período o referido sociólogo 

vislumbrava, assim como perspectivas de sociólogos e economistas clássicos deste 

paradigma, como Daniel Lerner ou Walt W. Rostow, as sociedades modernas como 

produtos historicamente convergentes de padrões de modernização, como a 

industrialização capitalista, a democratização política e a secularização cultural. 

Portanto, influenciado inicialmente pelo estrutural-funcionalismo de matriz norte-

americana, Eisenstadt no período posterior a década de 1970, conjuntamente com a 

crise deste paradigma, passa a atualizar sua perspectiva teórico-metodológica e 

constrói um novo programa de investigação. Este programa renovado, que objetiva 

continuar articulando três elementos básicos no paradigma estrutural-funcionalista, 

como a análise da cultura, dos padrões institucionais e da ação social, consiste, 

basicamente, no estudo comparado de civilizações mundiais, especialmente as que ele 

denomina por civilizações axiais.195 Tal guinada de perspectiva teórico-metodológica 

se dá por Eisenstadt vislumbrar nestas civilizações a existência de um núcleo 

normativo de cariz religioso que molda continuamente as estruturas sociais, políticas, 

culturais e as identidades coletivas. Do sincretismo entre estruturas modernas – 

Estado e mercado - e os elementos normativos presentes nos programas culturais das 

civilizações axiais, surge múltiplas formas de constituição da modernidade, as quais 

se materializam em diferentes orientações culturais, instituições públicas e 

configurações societárias. Dessa forma, a globalização dos processos de 

modernização e das estruturas modernas não se caracterizaria como pura e 

simplesmente “ocidentalização” (westernization) – tal qual presente nas teorias da 

modernização -, mas como um processo de reconstrução de tradições religiosas que, 

ao fim e ao cabo, não se tornam padrões imperfeitos ou inacabados de modernidade, 

mas, para o autor, múltiplas formas dela. 

 Ainda que nos pareça que o paradigma de Eisenstadt possua um ponto de vista 

fundamentalmente crítico, por fazer especialmente a crítica à noção de 

“ocidentalização”, como processo homogêneo e unívoco, e por buscar uma 

                                                        
195 Segundo Silva (2011), o termo “civilização axial” Eisenstadt retira da obra de Karl Jaspers. Tal 

termo objetiva fazer referência às civilizações que se desenvolveram no milênio anterior ao 

cristianismo, como o budismo, o hinduísmo, o confucionismo, o judaísmo, entre outras. Nota-se, neste 

sentido, a proximidade que Eisenstadt estabelece a com sociologia weberiana, tentando reatualizar a 

sociologia das grandes religiões mundiais – embora Göran Therborn (2011) afirme que se trata mais 

bem de uma atualização da interpretação de Parsons acerca de Weber.  
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conceituação alternativa à modernidade, ele parece dar prosseguimento àquela meta-

narrativa centrada no Ocidente. Afinal, a modernidade europeia continua para ele 

sendo a primeira e a “original” forma de modernidade, tendo, indiscutivelmente, uma 

proeminência em relação às demais: 

 

“[...] praticamente desde o início da expansão da modernidade 

se desenvolveram modernidades múltiplas, todas elas dentro do 

que pode ser definido como o enquadramento civilizacional 

moderno ocidental. É importante notar que tais modernidades, 

de cariz ocidental, mas significativamente diferente das 

europeias, se desenvolveram em primeiro lugar na Ásia – 

Japão, China ou Índia – ou em sociedades mulçumanas, que 

podem ter sido atribuídas pela existência de tradições não-

europeias, mas no interior do enquadramento geral das 

civilizações ocidentais.196  

 

É claro, contudo, que o debate acerca da gênese da modernidade está 

totalmente em aberto, com poucas possibilidades de algum consenso. Há posições 

clássicas que tratam de situá-la como um movimento endógeno ao Ocidente e outras 

que tratam de mostrar suas raízes orientais ou, quando não, sua constituição paralela à 

descoberta da América197. No entanto, como bem nota Jan N. Pieterse198, um dos 

problemas das múltiplas modernidades é que “tendem a ser pensada somente como 

modernidade plus, isto é, modernidade mais variações, de modo que a modernidade 

em si mesma não é posta fundamentalmente em questão.” Dessa forma, se vários dos 

pressupostos teóricos da modernidade não são problematizados, Eisenstadt dá 

continuidade com seu paradigma à tese da preeminência do Ocidente a qualquer outra 

forma de modernidade em contextos civilizacionais e, paralelamente, nacionais. O 

sociólogo reafirmaria implicitamente o meta-discurso historicista: “primeiro no 

Ocidente, depois nos outros lugares”.199 

Um problema parecido a este de Eisenstadt aparece no paradigma cosmopolita 

de Ulrich Beck 200 , muito embora seja de proposta teórica totalmente distinta. A 

                                                        
196 Shmuel Eisenstadt. Multiple Modernities. Daedalus, 129(1), 2000. P. 13. 
197  Ver nesse sentido: John M. Hobson. The Eastern Origins of Western Civilization. Cambridge, 

Cambridge University Press, 2004. 
198 Jan N. Pieterse. New Modernities: what’s new? In: S. Costa; M. Boatca; E. Rodríguez (Org.). 

Decolonizing European Sociology: transdiciplinary approaches. Ashgate, 2010.  
199  Dipesh Chakrabarty. Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference. 

Pricenton: Pricenton Press, 2007.  
200 Ulrich Beck. Cosmopolitan Vision. Polity Press, 2006.  
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proposta de Beck vem na esteira dos problemas imputados pela globalização no 

mundo contemporâneo, mais especificamente no que ele denominou por a “expansão 

da reflexividade na modernidade”. Dessa forma, os esforços deste sociólogo alemão 

vão no sentido de construir uma perspectiva de análise dos processos globais em 

virtude da pressuposição de que o social efetivamente se desterritorializou e que as 

ciências sociais, construídas sob égide dos Estados nacionais, devem reformar 

profundamente suas categorias, objetivando apreender a transnacionalidade dos 

processos contemporâneos e superar os problemas do “nacionalismo metodológico”. 

E para tal tarefa, segundo Beck, faz-se necessário uma ruptura com o marco teórico-

analítico hegemônico da sociologia, segundo o qual a sociedade mundial corresponde 

a um mosaico de unidades estabelecidas e integradas territorial, cultural e 

identitariamente - as sociedades nacionais -, submetidas à pressão de forças externas 

que desorganizam essa dinâmica interna. Para as ciências sociais, isso significa 

repensar e refazer as categorias construídas a partir de uma leitura geográfica da 

modernização, que concebe esse processo como a progressiva irradiação de um 

conjunto de instituições e dinâmicas sociais e culturais, a partir de um centro, 

representado pelas sociedades pioneiras no desenvolvimento industrial-tecnológico 

moderno, para uma periferia, na qual a modernização se daria tardiamente. A 

alternativa vislumbrada por Beck é, em vista de tais problemas, o paradigma 

cosmopolita ou o “giro cosmopolita” da segunda modernidade, como ele denomina.  

Estabelecendo a defesa de seu paradigma, ele mesmo o sistematiza nos 

seguintes termos:  

 

O colapso da ordem mundial é o momento para reflexão acerca 

da teoria e da pesquisa social dominante, mas, 

surpreendentemente, este não é o caso atualmente. A teoria 

social mainstream ainda paira de modo arrogante acima das 

grandes transformações da época atual (alterações climáticas, 

crise financeira, Estados-nações) em uma condição de 

superioridade universalista e de certeza instintiva. Esta teoria 

social universalista, seja estruturalista, interacionista, marxista, 

crítica ou do sistemas, está agora tanto desatualizada quanto 

provinciana. Desatualizada porque exclui a priori o que pode 

ser observado empiricamente: a transformação fundamental da 

sociedade e da política dentro da modernidade (de primeira 

para a segunda modernidade); provinciana porque 

equivocadamente absolutiza a trajetória, a experiência histórica 

e as possibilidades futuras da modernização ocidental - ou seja, 
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predominantemente europeia e norte-americana - e, com isso, 

não consegue ver a sua própria particularidade.201 

  

Embora Beck problematize o eurocentrismo e o evolucionismo da 

modernização de algumas teorias sociais - como pode-se depreender pela citação -, 

seu paradigma cosmopolita ao transportar para o interior da sua análise a perspectiva 

de que há sucessão necessária entre o que ele denomina por “primeira modernidade” - 

a industrial, de racionalidade simples e estruturada em estados-nação - para a 

“segunda modernidade”, a reflexiva - na qual “as reivindicações do Ocidente do 

monopólio da modernidade são quebradas e a história e a situação de modernidades 

divergindo em todas as partes do mundo entram em vista”202 -, faz com que repita, 

assim como em Eisenstadt, a meta-narrativa da proeminência do mundo ocidental 

acerca dos processos sociais “não-ocidentais”. Mesmo que a aplicação da abordagem 

da modernização reflexiva tenha o mérito iniludível de construir categorias capazes de 

captar o dramático desenraizamento dos processos sociais dos contextos espaços-

temporais, Beck acaba, com este procedimento, por generalizar e universalizar uma 

categoria muito particular, que reflete as consequências sociais, políticas e culturais 

do mundo ocidental, e transformá-la em eixo de análise das transformações da 

tradição à modernidade, da modernidade simples à segunda, e desta à 

cosmopolitização. Com isso, ele tem de modo implícito que somente o Ocidente é 

portador de uma dinâmica social endógena que possui, no rastro da citação de Weber 

acima, “uma direção de desenvolvimento de alcance e validade universais”.  

A defesa de Michel Burawoy de uma “sociologia pública global”,203 a qual 

defendeu assim que assumiu a presidência da International Sociological Association 

(ISA), possui algumas semelhanças com o paradigma de Beck. Ambos partem de um 

diagnóstico comum, qual seja, o de que as sociologias nacionais não dariam mais 

conta de responder aos diversos desafios presentes no mundo contemporâneo, tanto 

como decorrência do avanço das forças do mercado, quanto da regulação estatal. No 

entanto, a proposta por sociologia global de Burawoy segue direção distinta em 

relação a de Beck. Para o sociólogo inglês o ponto nodal para o estabelecimento de 

uma sociologia global reside na maior aproximação entre as sociologias dos diferentes 

                                                        
201 Ulrich Beck. Kiss the Frog: The Cosmopolitan Turn in Sociology. Disponível em: http://isa-global-

dialogue.net/kiss-the-frog-a-cosmopolitan-turn-in-sociology/ 
202 Ulrich Beck. Cosmopolitan Vision. P. 87. 
203 Michel Burawoy. For Public Sociology. American Sociology Review, 70, 2005. P. 2-28. 
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países, especialmente a ampliação da participação das sociologias “periféricas”. E é 

justamente da “periferia” que Burawoy crê que deve ser elaborada a proposta para a 

sociologia, pois uma sociologia global construída “de cima”, do norte global, 

“justificaria reações particularistas e projetos isolacionistas”.204 Então, contrariamente, 

para ele uma sociologia global deve ser construída a partir “de baixo”, do sul global, 

pois evidenciaria as dimensões sociais silenciadas, que não fazem parte dos grandes 

debates da disciplina e que não se referenciam nas teorias produzidas nos centros 

hegemónicos. Nesse passo, discutindo a viabilidade desta sociologia global 

“subalterna”, ele sugere, que três questões devem ser primeiramente respondidas: 1 – 

se há um projeto comum entorno do qual sociólogos se uniriam; 2 – se há uma 

comunidade discursiva comum; 3 – e como lidar com as desigualdades internacionais 

que estruturam o mundo social. Burawoy é cautelosamente otimista em relação a estas 

questões - embora não produza respostas claras e objetivas acerca delas - e termina 

sugerindo que uma “universalidade subalterna” para a teoria social poderia ser forjada 

“a partir das conexões entre sociologias particulares e regionais em vista dos comuns 

desafios que os sociólogos enfrentam em defender a sociedade”.205  

 Embora com algumas diferenças temáticas e de abordagem, a proposta de uma 

“Teoria do Sul” da socióloga australiana Raewyn Connell é bem parecida com a de 

Burawoy. Partindo de uma crítica à história canônica da sociologia ocidental e da sua 

autorreflexão acerca da modernidade, a qual se torna, segundo ela, excessivamente 

eurocêntrica por restringir outras diversas tradições teóricas situadas em regiões 

periféricas, Connell argumenta, paralelamente, para a necessidade de engajamento 

conjunto de teóricos do sul para a construção de uma sociologia global. Para ela, e de 

modo similar a Burawoy, o principal problema face a construção de uma sociologia 

global hoje é “conectar diferentes formações de conhecimento periféricos entre si” 

para que a sociologia seja reflexo verdadeiro da diversidade das sociedades humanas. 

Com isso, a socióloga tenta solucionar a um só tempo o problema do eurocentrismo, 

ao pôr as sociologias periféricas em evidência, e as aporias do universalismo 

sociológico, já que a sociologia produzida nos centros hegemônicos perderiam a 

princípio sua preponderância, entrando num nicho de diálogo com outras perspectivas 

sociológicas. Ainda que a análise de Connell, bem como a de Burawoy, seja um 

                                                        
204 Michel Burawoy. Rejoinder: for a subaltern global sociology. Current Sociology, 56(3), 2008. P. 

442.  
205 Michel Burawoy. Rejoinder: for a subaltern global sociology. P. 443. 
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pouco mais complexa do que evidenciamos, com questões que embora convirjam em 

suas finalidades partem de problemas a princípio diferentes, o que queremos destacar 

é uma pressuposição presente em ambos sociólogos, qual seja: a de que a sociologia 

global parece ser construída através da simples associação de teóricos distintos, 

tradições e disciplinas. O problema de tal perspectiva, segundo vemos, é que este 

procedimento não só homogeneíza e reduz uma variedade de textos sob o rótulo de 

“teóricos sulistas” (southern theorists) ou sociologia periférica, mas também 

desconecta ideias e pensamentos de contextos sociais dentro dos quais emergiram e se 

desconectaram, por sua vez, da sociologia produzida nos centros ocidentais. Posto 

isto, as propostas dos sociólogos por uma sociologia global parece ser apresentada 

como uma conglomeração de entidades desagregadas, desconhecidas uma das outras e 

não afetadas por qualquer forma de interconexão que pode previamente existir entre 

elas.  

 Desse mesmo modo, um segundo problema da sociologia global, parece-nos,  

é que ambos os autores fazem pouca consideração acerca das interconexões entre as 

localidades na qual o conhecimento é construído e produzido. Ou seja, como as 

sociologias regionais de contextos sociais absolutamente distintos vão dialogar? As 

sociologias periféricas possuem realmente problemas comuns que as unifica em único 

corpo? Além destas questões, parece não haver o reconhecimento de que a sociologia 

necessita repensar suas próprias categorias. Afinal, devemos nos perguntar: pode-se 

estabelecer realmente uma sociologia global apenas ao lançar debates regionais para 

os âmbitos centrais e hegemônicos da disciplina? O problema da sociologia global 

posto por Connell e Burawoy, embora sua defesa seja considerada relevante na 

construção de uma sociologia para além do estado-nação, é que entretanto, a própria 

sociologia, em seus fundamentos, não é necessariamente questionada. Como bem nota 

J. Holmwood, Burawoy em sua defesa da sociologia global faz a defesa incondicional 

da presença de novas vozes dentro dos debates travados no campo sociológico, 

entretanto, elas “não influenciam as construções anteriores da sociologia”.206 

 As críticas pós-coloniais, embora notadamente heterogêneas e sem uma defesa 

muito propositiva e sistemática nos moldes da sociologia global e do cosmopolitismo, 

tocam mais especificamente neste ponto silenciado por Burawoy, ou seja, no coração 

da terminologia central da sociologia. Notadamente influenciadas pelas críticas de 

                                                        
206 J. Holmwood. Sociology as Public Discourse and Professional Practice: a critique of Micheal 

Burawoy. Sociological Theory, 25(1), 2007. P. 55. 
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Michael Foucault à episteme das ciência humanas, mostrando que a produção de 

conhecimento moderno atende a um princípio circular e auto-referenciado, de modo 

que “novos” conhecimentos construídos sobre sua base de representação reafirmam as 

premissas inscritas nesse sistema de representação, as críticas pós-coloniais se 

orientam especialmente, portanto, para os binarismos inscritos em geral na teoria 

sociológica. Ao criticar as oposições binárias, como as de Ocidente e Oriente, 

desenvolvimento e subdesenvolvimento ou, mesmo, tradição e modernidade, por 

considerar todas essencialistas, a perspectiva pós-colonial revela que os conceitos que 

possuem uma conotação positiva – Ocidente, desenvolvido, modernidade – são 

universais prescritivos e a-históricos, aos quais nenhuma realidade social objetiva 

corresponde. Para contestar esta divisão binária, e de certo modo valorativa, muitos 

críticos pós-coloniais partem da contextualização do processo de institucionalização 

da sociologia e como aquelas categorias se conectaram com este contexto, marcado, 

por sua vez, pelo o advento e apogeu do imperialismo ocidental. Então, embora o 

estabelecimento da sociologia tenha se desenvolvido em concomitância aos impérios 

coloniais ocidentais na Ásia e na África, as categorias, aqueles conceitos que conotam 

positividade, bem como os modelos explicativos chaves da sociologia, somente 

refletiram os desenvolvimentos e as experiências internas da Europa ocidental. Dessa 

forma, a releitura da crítica pós-colonial da história moderna busca reinserir, 

reinscrever o colonizado na modernidade, não como o outro do Ocidente, sinônimo do 

atraso, do tradicional, da falta, mas como parte constitutiva essencial daquilo que foi 

construído, discursivamente, como moderno. Isso implica revelar a conexão entre as 

relações globais de poder estabelecidas no contexto de expansão colonial ocidental e, 

desse modo, descontruir a história hegemônica da modernidade, evidenciando as 

relações materiais e simbólicas entre o “Ocidente” e o “resto” do mundo, de sorte a 

mostrar, portanto, que tais termos correspondem a construções mentais sem 

correspondência empírica imediata. 

 Dentro deste quadro, as propostas dos teóricos coloniais, embora não se 

residam exclusivamente dentro do campo sociológico, marcando presença em outras 

disciplinas, como a crítica literária, a história e a semiótica, vão no sentido de 

“desprovincializar a sociologia” ou de produzir um “giro decolonial”, que consistem, 

grosso modo, em desconstruir e descentrar o Ocidente, de modo a confrontar a sua 

sociologia com suas próprias premissas históricas e epistemológicas, e, também, 

evidenciar as relações de poder inscritas na produção de conhecimento, as quais se 
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cristalizam numa certa “divisão internacional do saber” quando se tem em vista que 

apenas determinados centros “produzem” teorias enquanto outros apenas a 

“consomem”. Trata-se, então, de mostrar, como faz o historiador indiano Dipesh 

Chakrabarty, de que vários preceitos compreendidos como inerentes à modernidade e 

ao Ocidente são, na verdade, parte de uma história global, no interior da qual o 

monopólio “ocidental” na definição do moderno e na produção de conhecimento foi 

construído tanto com o auxílio do imperialismo europeu quanto com a participação 

direta do mundo “não ocidental” e colonial. Trata-se, então, de histórias 

compartilhadas em seu desenrolar, mas divididas em sua apresentação e representação 

dentro do conhecimento sociológico.207  

Dessa forma, ao criticarem muito da validade dos procedimentos sociológicos 

e dos postulados da modernidade, o universalismo sociológico é alvo preferencial de 

ataque pelos críticos pós-coloniais, afinal, para muito deles não é possível “continuar 

privilegiando o Ocidente como o realizador da história universal”.208 No entanto, por 

outro lado, os críticos pós-coloniais não advogam em nome do relativismo pós-

moderno, como salienta o próprio Chakrabarty: “o projeto de provincializar a Europa 

[...] não pode ser um projeto de relativismo cultural. Não pode se originar da premissa 

que a razão, a ciência e os universais que ajudam a definir a Europa como moderna 

são simplesmente “culturalmente específicos” e, com isso, unicamente pertencentes a 

cultura europeia.” 209  Todavia, temos dúvidas se estas soluções propostas são 

realmente eficazes em superar a imagem auto-referenciada e as explicações 

endógenas da modernidade europeia. São estas proposta capazes de romper o círculo 

vicioso entre relativismo, por um lado, e eurocentrismo, por outro? Como o campo 

pós-colonial é muito heterógeno, sem um programa de defesa explícito para a 

produção de conhecimento nos moldes da sociologia global de Burawoy ou do 

cosmopolitismo de Beck, não nos parece certo, que algumas de suas propostas podem 

superar aquilo que criticam no conhecimento sociológico. Afinal, será mesmo 

possível superar todas as aporias no que tange às relações assimétricas de poder sem 

parâmetros pretensamente universalistas? Se não é possível superar o universalismo 

                                                        
207 Sérgio Costa. Desprovincializando a Sociologia: a contribuição pós-colonial. Revista brasileira de 

Ciências Sociais. Vol.21, Nº. 60, Feb., 2006. 
208 Gurminder Bhambra. Rethinking Modernity: postcolonial and the Sociological imagination. P. 2. 
209 Dipesh Chakrabarty. Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference. P. 43.  
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por meio do relativismo, qual seria a saída, então? Produzir um novo universalismo, 

agora mais universalista? 

 

 

I.II – Contribuições Teóricas Recentes na Sociologia Brasileira 

 

Nota-se que na última década para cá, sociólogos brasileiros vem produzindo 

um diálogo mais sistemático com as propostas postas pelas teorias pós-coloniais e 

pelas sociologias que objetivam construir uma sociologia global ou cosmopolita, 

como as expostas acima. Do mesmo modo, e paralelamente, nota-se o aparecimento 

de posturas críticas em relação às grandes interpretações da modernidade no Brasil e 

dos grandes diagnósticos acerca da sociedades brasileira, como, por exemplo, as teses 

acerca do iberismo, do patrimonialismo ou, mesmo, as teses que tentam evidenciar 

um “desvio inequívoco” da modernidade que aqui se estabeleceu em relação aos 

padrões vislumbrados na sociedades ocidentais.  

Talvez possamos apontar dois livros de Jessé Souza210 como marco inicial 

neste sentido, pelo menos no que tange à elaboração de uma crítica mais sistemática a 

algumas das grandes teses da sociologia brasileira. Em livros como “A Modernização 

Seletiva” e “A Construção Social da Subcidadania: para uma sociologia política da 

modernidade periférica”, Souza faz uma crítica dura ao que ele denomina por nossa 

“sociologia da inautenticidade”, ou seja, uma sociologia na qual, como ele mesmo 

bem diz, propaga “uma ideia de um Brasil modernizado ‘para inglês ver’, uma 

modernização superficial, epidérmica e de fachada” e que não reflete “adequadamente 

sobre os pressupostos de sua reflexão [se apropriando] das ilusões objetivas do senso 

comum.”211 Os autores que sustentam esta sociologia criticada por Souza são os que 

trabalham sob a égide de um culturalismo atávico, essencialista, ibérico, como Sérgio 

Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Roberto da Matta. A crítica de Souza a estes 

autores vai no sentido, portanto, de que engendram teses que atestam certo caráter 

pré-moderno da sociedade brasileira, como se ela fosse um “espelho invertido” da 

modernidade ocidental e como se a suposta singularidade brasileira se situasse aquém 

e além do impacto desta modernidade. Então, se utilizando de autores como Weber e 

                                                        
210 Jessé Souza. A Modernização Seletiva. Brasília: Unb, 2000; A Construção Social da Subcidadania: 

para uma sociologia política da modernidade periférica. Belo Horizonte: UFMG, 2006.  
211 Jessé Souza. A Modernização Seletiva. P. 6.  
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da sua tese da ética protestante como parteira do mundo moderno, estes autores 

procuram, segundo Souza, símiles equivalentes, encontrando uma possível substituta 

da ética protestante no iberismo. Neste sentido, grande parte do trabalho de Souza se 

orienta, num primeiro momento, na direção de mostrar as possíveis leituras frágeis 

que a “sociologia da inautenticidade” fez da teoria social. Buscando, portanto, um 

antídoto contra estas teses, o sociólogo tenta refazer toda uma releitura dos clássicos 

utilizados pela “sociologia da inautenticidade”, bem como de autores 

contemporâneos, como Charles Taylor, Pierre Bourdieu e Jürgen Habermas, para 

mostrar as lacunas e fraquezas de tais diagnósticos. 

A novidade da interpretação de Souza – e talvez seja o aspecto mais 

importante da sua análise, segundo vemos – é que para ele as configurações sociais 

diagnosticadas por esta sociologia como tradicionais ou pré-modernas são, na 

verdade, amostragens de um desenvolvimento específico da modernidade ocidental, 

possuindo na sociedade brasileira, contudo, uma “seletividade” no que tange aos 

imaginários sociais modernos. Dessa forma, os processos de dominação pessoal, 

personalistas, patrimonialistas, familistas, entre outros possíveis, seriam, para Souza, 

reflexos de uma modernidade perversa e periférica que abarcou, de modo 

irremediável, todas as estruturas típicas da modernidade ocidental. É dessa forma que 

Souza afirma que  

 

[...] a naturalização da desigualdade social de países periféricos 

de modernização recente como o Brasil pode ser mais 

adequadamente percebida como consequência, não a partir de 

uma suposta herança pré-moderna e personalista, mas 

precisamente do fato contrário, ou seja, como resultante de um 

efetivo processo de modernização de grandes proporções que 

toma o país paulatinamente a partir do inícios do século XIX. 

Nesse sentido, meu argumento implica que nossa desigualdade 

e sua naturalização na vida cotidiana é moderna, posto que 

vincula a eficácia de valores e instituições modernas com base 

em sua bem-sucedida importação “de fora para dentro”. Assim, 

ao contrário de ser personalista, ela retira sua eficácia da 

“impessoalidade” típica dos valores e instituições modernas.212  

 

Em vista disto, os trabalhos de Souza citados têm o mérito de romper com 

concepções unívocas e lineares da modernidade, as quais operariam tendo um ponto 

                                                        
212 Jessé Souza. A Construção Social da Subcidadania: para uma sociologia política da modernidade 

periférica. P. 17. 
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de partida e de chegada que se cristalizaria com os padrões sociais que as sociedades 

ocidentais apresentam. Dessa forma, Souza mostra que há múltiplos e diferentes 

formas de cristalização do moderno, e a sociedade brasileira é, possivelmente, uma 

delas.  

Por outro lado, um elemento presente nas interpretações de Souza que pomos 

em dúvida é a continuação de algumas teses acerca da excepcionalidade do caminho 

trilhado pela sociedade brasileira, as quais, parece-nos, reiteram algumas das teses que 

ele mesmo quer criticar. Afinal, ao afirmar que a modernidade brasileira tem um 

caráter “seletivo”, excepcional, Souza está afirmando, em contrapartida, que há um 

caminho peculiarmente brasileiro rumo à modernidade, assim como há, para ele, um 

alemão, um americano, um francês, entre outros. Essa postura, além de apregoar um 

“nacionalismo metodológico” na interpretação da modernidade, algo que vários 

esforços analíticos contemporâneos vem tentando superar, colocaria em evidência, 

mas em outros termos, o argumento da própria “sociologia da inautenticidade”, qual 

seja, o de que a configuração do moderno presente na sociedade brasileira se distancia 

da presente nas sociedades ocidentais, sendo o motivo disto um movimento 

engendrado, em grande medida, pela dinâmica interna às fronteiras nacionais. Se 

radicalizarmos estas pressuposições, então a modernidade brasileira - mesmo que não 

seja para Souza mais um “espelho invertido”, como na “sociologia da 

inautenticidade”, mas “seletiva” – continua, em última instância, não sendo uma 

“modernidade plena”, mas uma variação de um determinado padrão imaginário do 

que vem a ser realmente e essencialmente a modernidade.  

Todavia, se Souza já estabelece certo descentramento de alguns das grandes 

teses que a sociologia brasileira tem acerca da sua sociedade, é Sérgio Costa o 

sociólogo brasileiro que talvez primeiro tenha estabelecido um diálogo mais profundo 

e sistemático com as teorias e os sociólogos contemporâneos abordados mais acima. 

Seu primeiro livro, “As Cores de Ercília: esfera pública, democracia, configurações 

pós-nacionais”213 aparece, no entanto, um ponto de vista e um trabalho teórico mais 

“habermasiano”. Nele, Costa segue a esteira dos estudos de Habermas sobre a 

constelação pós-nacional e uma esfera pública global colocando a tese, contrário ao 

argumento deste filósofo alemão, que estas estruturas cosmopolitas pós-nacionais, 

ancoradas em direitos humanos pretensamente universalistas, poderiam contribuir 

                                                        
213 Sérgio Costa. As Cores de Ercília: esfera pública, democracia, configurações pós-nacionais. Belo 

Horizonte: UFMG, 2002.  
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para legitimar a consolidação de mecanismos de poder e formas de dominação dos 

países europeus sobre as demais nações. Em seu segundo livro, “Dois Atlânticos: 

teoria social, antirracismo, cosmopolitismo”214, Costa parte justamente das teorias 

pós-coloniais para problematizar ainda mais os argumentos de Habermas acerca do 

espaço público global e a teoria da “modernização reflexiva” de Ulrich Beck, como 

brevemente delineamos alguns aspectos acima. A crítica de Costa a estes teóricos vai 

no sentido de questionar a presunção universalista das categorias utilizadas nos 

trabalhos destes pensadores, tais como “espaço público europeu”, “sociedade mundial 

de cidadãos” ou “sociedade mundial de riscos”. Para Costa, estas categorias são 

generalizações construídas sob dedução de processos observados no contexto de 

sociedades nacionais particulares, portanto, não universais como pretendem ser, como 

ele mesmo diz: 

 

A rigor, os termos sociedade mundial de riscos ou sociedade 

civil global confundem, na medida em que sugerem uma 

referência ao conjunto da sociedade mundial, enquanto, na 

verdade, constituem uma rede de comunicação específica ou no 

melhor dos casos, uma rede de redes específicas. Os atributos 

mundial e global cumprem, contudo, objetivos claros no 

contexto dos discursos políticos e teóricos em que aparecem: 

são parte do processo de constituição das redes particulares que 

se valem dessas adjetivações como forma de autolegitimarem 

como portadores de pretensões de validade universais.215  

 

Se contrapondo, portanto, à utilização das categorias de Habermas e Beck, 

pois estas trazem consigo a ideia de que a globalização leva - ou deve levar - a 

determinadas formas de organização civil, próprias das sociedades modernas do 

Atlântico Norte, Costa vislumbra na categoria de “diáspora”, formatada por dois 

conhecidos autores pós-coloniais, Paul Gilroy e Stuart Hall, possibilidades mais 

condizentes com o caráter múltiplo das estruturas e das dinâmicas nacionais e 

transnacionais. Então, diferente dos conceitos de “espaço público europeu” ou 

“sociedade mundial de riscos”,   

 

[...] a ideia de diáspora e, mais particularmente, diáspora 

africana ou negra é uma categoria autolimitada, a qual busca 

                                                        
214 Sérgio Costa. Dois Atlânticos: teoria social, antirracismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte: UFMG, 

2006. 
215 Sérgio Costa. Dois Atlânticos: teoria social, antirracismo, cosmopolitismo. P. 124.  



 

 

124 

 

esgotar e explicar todo o conjunto variado de dinâmicas de 

integração transnacional. A diáspora é expressiva da 

experiência de um grupo particular e que tem um história 

específica. Não é fenômeno que nasce com a globalização 

recente, mas remonta ao tráfico negreiro e que acompanha 

como sombra toda a história moderna.216  

 

É com base também nas teorias pós-coloniais que Costa faz sua aposta teórica 

em relação aos possíveis e também promissores caminhos que a sociologia brasileira 

pode perseguir. Em artigo intitulado “Teoria por Adição”, em alusão ao ensaio 

clássico “Nacional por Subtração”, do crítico literário Robert Schwarz, ele aponta 

para a necessidade de a teoria sociológica brasileira caminhar na direção aberta pelas 

teorias pós-coloniais, as quais, “desprovincializando” a sociologia lograram sucesso, 

segundo ele, em participar de forma autônoma das discussões nucleares da disciplina 

transcendendo as categorias formuladas no mundo europeu e norte-americano. Dessa 

forma, diz o sociólogo: 

 

[...] parece-me equivoca a aspiração de uma teoria sociológica 

particular adequada à suposta singularidade brasileira. Mais 

promissor, sem dúvida, é o projeto seguido em outras regiões 

de “desprovincializar a Sociologia”, qual seja, participar das 

discussões nucleares da disciplina para mostrar que a teoria 

social cuja referência empírica única e exclusiva são os padrões 

de sociabilidade observáveis entre a pequena parte da 

população mundial que vive na regiões mais ricas do globo não 

tem sustentação e muito menos futuro.217 25 

 

 Portanto, a proposta de Costa vai no sentido de sugerir que as perspectivas 

pós-coloniais poderiam ajudar a construir uma “sociologia global” e, 

simultaneamente, abordagens analíticas que descentrassem o conceito de 

modernidade, desvinculando-o do seu exclusivismo europeu e enfatizando as 

dinâmicas transcontinentais que presidiram sua complexa formação.  

Os trabalhos de José Maurício Domingues também têm procurado dialogar 

com essa reflexão sobre a produção e a circulação do conhecimento sociológico entre 

centros e periferias. Se esta preocupação já estava fortemente presente em outras 

                                                        
216 Sérgio Costa. Dois Atlânticos: teoria social, antirracismo, cosmopolitismo. P. 125.  
 
217 Sérgio Costa. Teoria por Adição. In: Heloisa Helena T. De Souza Martins (Org.). Sociologia. São 

Paulo: Anpocs, 2010. 
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investigações do autor sobre a modernidade e aquilo que chama de “subjetividades 

coletivas”218, ela ganhou maior relevo e evidência em estudos mais recentes, como 

aqueles contidos nos livros Teoria Crítica e (Semi)Periferia219 e Modernidade Global e 

Civilização Contemporânea: Para uma Renovação da Teoria Crítica220. Partindo do 

diagnóstico acerca da debilidade da inserção das nossas ciências sociais na geopolítica 

do conhecimento sociológico, o autor convida a uma reflexão teórica mais ampla não 

somente em torno das complexas relações entre centro e periferia no que concerne à 

“produção” e “consumo” da teoria sociológica, mas busca, a partir desta 

problematização, pensar acerca da modernidade global a partir de uma teoria crítica 

periférica. O ponto de partida aqui é a periferia, mas o objetivo geral da reflexão é 

universal. Busca-se colocar em diálogo periferia e centro de modo a lançar um olhar 

analítico mais complexificado em torno da modernidade global em sua atual fase, na 

qual o sociólogo denomina por terceira fase da modernidade. De acordo com 

Domingues, uma teoria crítica formulada na periferia deveria ser capaz de combinar, 

ainda que de forma tensa, a “crítica imanente”, interna à modernidade, por um lado, e 

a “alteridade internalizada”, dependente de outras fontes civilizacionais, mas que se 

desdobraria nos quadros de uma modernidade complexificada. Em outras palavras, 

trata-se de mobilizar a “periferia”, a “semiperiferia” e seus sociólogos para que, em 

diálogo com as sociologias centrais, se produza uma nova imaginação sobre a própria 

modernidade global, em sua terceira fase. Domingues destaca que a atual fase da 

modernidade, diferentemente das duas primeiras – que se estenderiam do século XIX 

a 1920, e de 1930 a 1970, centradas, respectivamente, no mercado e no Estado 

keynesiano – , teria emergido em meados da década de 1990, impulsionada pelo 

avanço da globalização, sendo marcada por uma “articulação mista”, caracterizada 

por “giros modernizadores”, que implicariam em um crescimento exponencial da 

complexidade social em diversas áreas. Nesse contexto, uma teoria crítica deveria 

buscar combinar as experiências e reflexões das periferias e semiperiferias no sentido 

de se constituir uma compreensão melhor dos problemas e potencialidades da terceira 

fase da modernidade.  

                                                        
218 José Maurício Domingues. Aproximações à América Latina: desafios contemporâneos . Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007; Idem. A América Latina e a modernidade contemporânea. Uma 

interpretação sociológica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 
219 José Maurício Domingues. Teoria Crítica e (Semi)Periferia. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 
220 José Maurício Domingues. Modernidade Global e Civilização Contemporânea: Para uma Renovação 

da Teoria Crítica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. 
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Sergio Tavolaro é outro sociólogo brasileiro que, um pouco na esteira do que 

fez Jessé Souza, também produz uma crítica para setores da sociologia brasileira que 

diagnosticou, de algum modo, o caráter inautêntico da experiência da modernidade no 

Brasil. Só que além do foco inicial de Souza, que se concentrou nas abordagens 

patrimoniais-patriarcais, Tavolaro estende sua crítica para aquilo que chama de 

“sociologia da dependência”, a qual compreenderia autores como Florestan 

Fernandes, Caio Prado Jr., Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni. Embora 

Tavolaro faça uma crítica que nos parece um pouco generalista, por colocar autores 

com diferenças substantivas sob uma mesma rubrica e com perspectivas teóricas que 

se alteraram durante suas respectivas vidas, ele quer mostrar que estas tradições 

intelectuais brasileiras, a da dependência e a patrimonial-patriarcal, apontam para um 

diagnóstico comum: o da modernidade brasileira como algo singular e destoada 

quando comparada à modernidade europeia. Só que diferente de Souza, que se 

utilizou de uma crítica da leitura que autores brasileiros da “sociologia da 

inautenticidade” fizeram de elementos teóricos presentes na teoria social, Tavolaro se 

aproxima dos estudos pós-coloniais para fazer a crítica da episteme do discurso 

moderno. Dessa forma, ele se atenta às premissas teórico-epistemológicas que 

ancoram os principais diagnósticos sociológicos acerca da sociedade e modernidade 

brasileira, como ele mesmo bem diz: “A sociologia brasileira interpreta a experiência 

moderna através de uma episteme que desconsidera, nua e cruamente, variações nos 

três principais pilares da sociabilidade moderna: a) diferenciação/complexificação 

social; b) secularização da normatividade; c) separação entre domínio públicos e 

domínios privados.”221 Ou seja, Tavolaro quer frisar que pelo motivo da sociologia 

brasileira ter parâmetros epistemológicos muito claros e rígidos do que vem a ser o 

moderno essencialmente, o diagnóstico resultante da sociedade brasileira - ao unir os 

processos sociais encontrados nesta sociedade com os postulados teóricos da teoria 

social - não poderia ser outro que não um diagnóstico de inautenticidade, de uma 

modernidade não-realizada plenamente quando comparada com as sociedades 

ocidentais.  

Já o sociólogo João Marcelo Ehlert Maia, além de se inserir dentro de todo 

este debate, parece buscar de forma mais específica uma articulação entre o 

pensamento social brasileiro e a teoria social. Para tentar articular isto, a influência da 

                                                        
221 Sérgio Tavolaro. Cidadania e Modernidade no Brasil (1930-1945): uma crítica a um discurso 

hegemônico. São Paulo: Annablume, 2011. 
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socióloga Raewyn Connell e do seu livro “Southern Theory” é notável. Na esteira da 

pressuposição desta socióloga, de que o forte viés eurocêntrico da teoria sociológica 

limita a leitura das tradições intelectuais não-ocidentais, Maia vem tentando 

demonstrar de que forma os autores da tradição intelectual brasileira podem “falar não 

apenas do Brasil, mas também sobre dilemas modernos globais a partir de um ponto 

de vista distinto daquele formulado no mundo europeu e anglo-saxão”222. Para o 

sociólogo, seria possível ler estes autores e suas obras não apenas como “fontes” para 

se conhecer o Brasil, mas como formuladores de diferentes modos de cognição do 

mundo social produzidos em uma geografia alternativa àquela do mundo europeu. 

Mais do que saber o que os pensadores sociais periféricos disseram em suas obras, 

Maia se preocupa em compreender como muitos deles produziram um discurso 

caracterizado por um mal-estar diante da modernidade, que, se por um lado, permite 

um exame mais abrangente sobre a experiência de processos de modernização que 

seguiram trilhas diferenciadas daquelas adotadas nos países europeus, por outro lado, 

possibilita apontar para as possibilidades críticas de pensar a partir desses territórios. 

O objetivo central de Maia é, portanto, buscar pontes de diálogo entre as discussões 

levantadas por autores do pensamento social brasileiro e aqueles teóricos da crítica 

pós-colonial, com o intuito de demonstrar como em ambos os casos são formuladas 

questões que abrem novas possibilidades de reflexão sobre aspectos da modernidade 

que não apenas se vinculavam a estes países, mas que podem ser lidas em uma 

perspectiva global, embora elaboradas a partir de um outro lugar. Discussões 

formuladas por autores do pensamento social brasileiro vinculadas, por exemplo, à 

relação entre Estado e sociedade, não diriam respeito somente ao Brasil, mas o 

transcenderiam, possibilitando uma articulação com alguns resultados teóricos da 

crítica pós-colonial e ampliando as possibilidades para se pensar o debate sobre 

Estado e sociedade em uma perspectiva mais ampla do que aquela tomada como 

paradigmática, elaborada nos países europeus, mas que têm pouca coisa a dizer sobre 

a experiência da modernização dos países periféricos. Trata-se, para Maia 223 , de 

“inscrever a dinâmica do pensamento brasileiro numa marcação transnacional”, de 

modo a evidenciar “o quanto a dinâmica das ideias em nossa sociedade pode ser 

                                                        
222 João Marcelo Ehlert Maia. Pensamento brasileiro e teoria social: notas para uma agenda de 

pesquisa. Revista Brasileira de Ciências Sociais , v.24, n.1, 2009. P. 156. 
223 João Marcelo Ehlert Maia. Ao sul da teoria. A atualidade teórica do pensamento social brasileiro. 

Sociedade e Estado, v.26, 2012. P. 83.  
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entendida à luz de processos mais gerais que ocorriam não apenas nas periferias, mas 

na própria metrópole”.  

Em suma, o que podemos desprender da breve análise realizada sobre esses 

autores é que tem havido um esforço por parte de sociólogos brasileiros no sentido de 

se pensar alternativas para o diálogo entre a sociologia nacional e aquela formulada 

em âmbito internacional. Se todos estes esforços tem propostas específicas, com focos 

e diálogos em problemas mais pontuais, elas geralmente convergem na crítica aos 

clássicos diagnósticos da modernidade brasileira, bem como no que concerne a uma 

outra forma da sociologia brasileira se relacionar com a teoria social. 

 

 

I.III – “Reduzir” ou “Alargar” a Teoria Social?  

 

Nesta altura do trabalho, é chegado provavelmente o momento de juntar as 

pontas das discussões e dos argumentos levantados até aqui, de sorte a avançar na 

discussão de pano de fundo que move este trabalho e os autores e as teorias aqui 

suscitadas. Então, à título de retomada da problemática inicial, cabe a indagação: 

como a teoria social pode refletir acerca da diversidade dos processos sociais 

concretos sem reificar e hipostasiar postulados teóricos, como se estes fossem dotados 

naturalmente de uma preponderância, legitimidade e universalidade cognitiva? Como 

a sociologia pode se reelaborar para ir mais além dos padrões empíricos vislumbrados 

nas sociedades ocidentais que muito se constituíram como a única referência para a 

teoria social? Mas, por outro lado, e sem cair no simples relativismo, como a teoria 

sociológica pode manter-se em um determinado nível de generalidade, em nível 

universal ou de uma “sociologia global”, estabelecendo uma relação de identidade e 

de congruência com os processos sociais observados e mantendo-se aberta para se 

reconstruir em face a eles? 

Como vimos, nos parece que estas questões apareceram de modo mais patente 

na sociologia brasileira nos embates de Alberto Guerreiro Ramos com Florestan 

Fernandes e deste com Maria Sylvia de Carvalho Franco. No que tange ao primeiro 

embate, Florestan fez a defesa do universalismo sociológico no que se refere à 

validade dos procedimentos de investigação e pesquisa e do caráter transcultural da 

ciência, compreendida como um campo universal e objetivo que não se submete a 

qualquer imperativo fora da sua esfera de atuação, e que, por assim o ser, não é capaz 
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de engendrar relações de poder como as presentes entre classes e nações. Todavia, a 

defesa da pretensão universalista do conhecimento sociológico por parte de Florestan 

não implica necessariamente que a sua produção sociológica tenha passado incólume 

à problemática da produção e circulação teórica entre os países “centrais” e 

“periféricos”. Todos os seus esforços em produzir remediações e contornos 

metodológicos entre a teoria social e os processos imputados pela realidade social, 

como aqueles expostos em livros como “Fundamentos Empíricos da Explicação 

Sociológica”224 e “Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada”225, podem ser entendidos 

com um grande e exímio esforço do sociólogo em produzir uma validação científica e 

legal da sociologia em sua aplicação na sociedade brasileira. Do mesmo modo, sua 

visão da ciência como transcultural, contrária a de Guerreiro, para o qual a ciência é 

perspectiva, não é cega às possíveis assimetrias entre países que “produzem” teorias e 

outros que apenas a “consomem”. O que se punha no horizonte do sociólogo paulista, 

e limitava a produção teórica nos círculos intelectuais nacionais, eram imperativos de 

ordem prática de uma sociedade compreendida como subdesenvolvida e de 

capitalismo periférico. Embora Florestan mantivesse sua convicção nas possibilidades 

transformadoras do desenvolvimento da ciência, tinha em mente, por outro lado, a 

dimensão desta relação assimétrica na produção do conhecimento, e não à toa afirmou 

que: “através de escolhas judiciosas, o sociólogo brasileiro pode contribuir de forma 

original e criadora para o enriquecimento de ramos da teoria sociológica que não 

podem ser cultivados com a mesma facilidade por seus colegas dos ‘países 

desenvolvidos’ do mesmo círculo civilizatório.”226 

Guerreiro Ramos, contrariamente a Florestan, portanto, já vai na direção de 

mostrar a todo momento que há assimetrias e relações de dependência na produção 

científica sociológica. A constante crítica de Guerreiro à conduta reflexa de setores da 

sociologia brasileira, os quais se submetiam, segundo ele, mecanicamente e 

passivamente a critérios dos países desenvolvidos, cristalizando aquilo que ele 

denominou por “sociologia enlatada”, pode ser compreendido como um ponto de vista 

crítico à relação desigual do conhecimento nas relações entre os países geralmente 

tidos como “produtores” de teoria e os “consumidores”. Esta postura talvez o faça se 

                                                        
224 Florestan Fernandes. Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. Rio de Janeiro: LTC, 

1978.  
225 Florestan Fernandes. Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada. São Paulo: Livraria Pioneira, 1971. 
226 Florestan Fernandes. Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. P. 19. 
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aproximar de alguns debates contemporâneos, como as promovidas por um grupo de 

estudos pós-coloniais latino-americanos, que colocam estas possíveis assimetrias em 

termos de uma “geopolítica do conhecimento” e de uma “colonialidade do saber”, 

bem como de contemporâneos ao próprio Guerreiro que alertavam para as relações de 

dependência na produção científica, e que hoje, devido a notoriedade do debate, são 

frequentemente citados, como o caso do sociólogo malaio Syed Hussein Alatas227.  

É bem possível que a gênese da crítica que molda as objeções dos estudos pós-

coloniais em relação à produção de conhecimento atrela-se à mesma que em meados 

do século XX influenciou Guerreiro, a saber, as reflexões de intelectuais negros 

acerca do sujeito colonizado, como as de Frantz Fanon. Nos escritos deste psiquiatra 

martinicano é bem verdade que, por um lado, a relação entre contextos periféricos e 

centrais apareciam de modo mais característico e imediato no que se refere às relações 

raciais, sendo a dialética de Hegel acerca do senhor e do escravo evocada de modo 

recorrente para mostrar que o negro, para se constituir como pessoa, tinha de passar 

de modo inelutável pela referência ao homem branco. Nos termos referentes à 

produção de conhecimento o modelo é semelhante a este na crítica contemporânea: a 

produção de conhecimento sobre o “mundo periférico”, e por “intelectuais 

periféricos”, tem de passar pelas categorias cunhadas nos centros hegemônicos de 

produção de conhecimento. Dessa forma, do mesmo modo que nas relações entre 

brancos e negros, colonizadores e colonizados, assinaladas por Fanon, haveria 

evidentes relações de poder e dominação, que se cristalizariam no complexo de 

inferioridade do colonizado frente ao colonizador e no falso universalismo colonial228, 

no que tange à produção de conhecimento, por outro lado, haveria uma lógica 

correlata: o intelectual periférico reproduziria uma forma de conhecimento central e 

de pretensão universalista que de certa forma o coloniza. É basicamente nestes 

mesmos termos que autores que se inserem dentro da matriz pós-colonial e que 

trabalham com a noção de “geopolítica do conhecimento” e “colonialidade do saber”, 

como Walter Mignolo, Santiago Castro-Gomez, Catherine Walsh, entre outros que 

giram em torno do Grupo Modernidad/Colonialidad, produzem suas críticas. Embora 

                                                        
227 Ver: João Marcelo Ehlert Maia e Gabriela de Brito Caruso. Uma trajetória intelectual periférica: 

Hussein Alatas e a sociologia autônoma. Perspectivas, São Paulo, v. 41, p. 53-77, jan./jun. 2012. 
228 O falso universalismo colonial, motivo de críticas por Fanon, Senghor e Cesaire, residia no fato de 

que a França concedia aos povos colonizados a nacionalidade francesa sem uma plena cidadania, a qual 

era partidária somente uma pequena elite nativa. Tratava-se de uma cidadania seletiva, na qual o 

universalismo e o humanismo, que no plano formal não fazia distinção entre indivíduos, menosprezava, 

a fim e ao cabo, os colonizados.  
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não possamos esmiuçar os elementos internos da perspectiva de cada um deles, é 

possível afirmar, de modo geral, um postulado compartilhado que permeia suas 

reflexões, qual seja: que a produção e a validação de conhecimentos nas sociedades 

modernas reproduzem formas coloniais de dominação. Com isso, querem evidenciar, 

no mesmo sentido, que a produção de conhecimento não se dá num campo neutro, 

desincorporado ou deslocalizado, mas num nível que reflete as condições assimétricas 

e ideológicas do contexto geopolítico global.  

Todavia, se levarmos a pressuposição de que o conhecimento “central” 

coloniza o “periférico” ou que o conhecimento moderno produz, de modo 

irremediável, colonialidade, surgiria o postulado de que não há universalismo possível 

e que não há parâmetros de conhecimento gerais para todas as sociedades, sejam elas 

“centrais” ou “periféricas”. O conhecimento ficaria cindido entre centro dominadores, 

por um lado, e periferias dominadas, por outro. Esta postura revelaria, a princípio, 

uma premissa epistemológica própria do pós-modernismo, mais especificamente a 

différend de Jean-François Lyotard229. Seguindo a filosofia da linguagem de Lyotard, 

a différend se produz quando há um conflito entre duas partes que não podem se 

resolver equitativamente por falta de um critério de juízo comum ou compartilhado 

que poderia ser aplicado a ambos os casos. Por falta deste critério comum, não haveria 

a possibilidade de comunicação entre eles, surgindo, assim, o que este filósofo francês 

denominou por “incomensurabilidade” e “intraduzibilidade” em referência aos 

sistemas linguísticos. Deste quadro resultaria de modo inevitável a necessidade da 

“relativização dos marcos teóricos de referência”230, já que os parâmetros de uma 

configuração social, no caso as sociedades “centrais” e “periféricas”, são 

incompatíveis com os da outra. O universalismo, assim, se esvai, havendo somente a 

possibilidade de existência de conhecimento apenas em quadros locais. Entretanto, 

embora o pós-colonialismo, de modo geral, mantenha um diálogo com o pós-

modernismo e seja influenciado por ele, os referidos autores pós-coloniais, por 

                                                        
229 Jean-François Lyotard. La diferencia. Barcelona: Gedisa, 1996.  
230 Tomo em empréstimo este termo de Seyla Benhabib (2002: 65) com o qual faz referência à 

filosofia pós-moderna de Jean-François Lyotard e Richard Rorty. Ela caracteriza-os da seguinte forma: 

“Os relativistas dos marcos de referência não defendem o indefensável; eles não sustentam que ‘tudo 

vale’ na moral, na esfera da lei, na epistemologia ou na ética. Reconhecem os critérios de validez para a 

ação, a conduta e a investigação em todos estes terrenos. No entanto, sustentam que os juízos de 

validez são ‘relativos aos marcos de referência’, ou seja, que estes se definem como jogos de 

linguagem, cosmovisões epistemológicas ou tradições etnocêntricas. Mais ainda, a preferência por um 

marco em lugar de outro não pode se estabelecer em termos universais e racionais, já que ditos termos 

em si mesmos seriam relativos aos marcos de referência.” 
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objetivarem também uma crítica política, tentam superar este problema, afirmando, 

em alguns casos, que o pós-colonial não se trata de “relativismo cultural”; já em 

outros casos, passam a utilizar de categorias como a de “pluriversalismo” 231 para 

tentar remediar alguns problemas ao afirmarem a igual validez e a interdependência 

de todos os contextos locais na constituição do “universal.”232  

 Por outro lado, no que tange àqueles intelectuais de meados do século XX, 

incluindo Guerreiro e Fanon, a incomensurabilidade e incompatibilidade entre 

“centros” e “periferias” não pode ser essencialmente verdadeira. Muito embora 

críticos ao universalismo, não estava na pauta destes autores seu completo abandono, 

senão sua reconstrução, como no caso de Fanon, que objetivava criar um novo 

pensamento europeu à margem da Europa para recuperar o legado humanista do 

Iluminismo, ou do próprio Guerreiro, para o qual o universal só poderia existir 

mediado culturalmente ou nacionalmente.  

É dentro deste quadro, portanto, que, tentando evitar a dependência do 

conhecimento, mas sem abrir mão de uma certa universalidade da pretensão 

sociológica, o sociólogo baiano propôs um procedimento metodológico próprio, com 

base na fenomenologia, cujo objetivo é tornar sistemática a assimilação crítica do 

patrimônio sociológico estrangeiro. Tal procedimento é o que ele chamou por redução 

sociológica. A redução tem por intuito, como mostrado no capítulo primeiro, filtrar a 

produção sociológica estrangeira naquilo que ela possui de específico do seu universo 

cultural e histórico, deixando-se evidenciar o que possivelmente pode ter ela de 

universal e, portanto, de aproveitável para o entendimento de realidades sociais que 

transcendem seu contexto de origem. No entanto, cabe perguntar: a redução 

sociológica é válida para hoje? É possível um diálogo entre esta proposta 

metodológica e as reflexões teóricas contemporâneas? Vemos que o cerne propositivo 

                                                        
231 Embora esta problemática nos escapa em vista dos objetivos deste trabalho, convém pontuar que a 

categoria de “pluriversalismo”, segundo vemos, não resolve e problema dos autores. Ainda que 

queiram se desvincular do pós-modernismo, mesmo que se influencie deles claramente, o problema 

desta categoria é que não define o que é particular e o que é universal. Embora, é verdade, os autores 

querem transcender determinados binarismo, como o próprio particular e universal, quando falam em 

pluriversalismo apenas denotam que há uma pluralidade de localidades que são postas em pé de 

igualdade. Dessa forma, parecem permanecer dentro daquela mesma premissa epistêmica do pós-

modernismo, a da incomensurabilidade e da intraduzibilidade entre elas, já que não há a definição do 

que pode haver de comum entre as várias localidades, ou, mesmo, de universal entre elas. 
232 Ver: Ramon Grosfoguel. Descolonizando los Universalismos Occidentales: el pluri-versalismo 

transmoderno decolonial desde Aimé Cesaire hasta los zapatistas. In: Santiago Castro-Goméz e 

Ramon Grosfoguel (org.). El Giro Decolonial: reflexiones para una diversidade epistémica más allá del 

capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre, 2007.  
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da redução converge com perspectivas contemporâneas no que tange à crítica ao 

universalismo sociológico e às relações assimétricas na produção de conhecimento 

dentro do campo sociológico, ainda que, por outro lado, se distancie de maneira 

substantiva dos termos propostos postos por Guerreiro em meados do século XX. A 

proposta metodológica de Guerreiro, fortemente imbuída de um “nacionalismo 

metodológico” e de aspectos extremamente pragmáticos no que concernem à relação 

da sociologia para com o desenvolvimento nacional, fazem com que Guerreiro se 

distancie das perspectivas contemporâneas, muito marcadas pela superação da nação 

como horizonte metodológico e pela busca de uma sociologia “pós-nacional” ou invés 

de uma sociologia especificamente voltada para as especificidades brasileiras, tal qual 

aspirava o sociólogo baiano. Mas, vale dizer, a problemática nacional, e sua presença 

como horizonte metodológico, é algo do contexto histórico de Guerreiro Ramos, 

aparecendo também, embora com formas e contornos variados, em muitos intelectuais 

de meados do século XX que estavam pensando o imperialismo, o desenvolvimento e 

a libertação das colônias em relação às nações europeias, como, por exemplo, o já 

referido Frantz Fanon.  

Mas, enfim, a redução sociológica pode ser uma proposta? A redução resume, 

de fato, a proposta da fenomenologia no plano sociológico, tratando sempre o social 

como vivência a ser adequadamente descrita para que se possa lhe reconstitui sentido. 

Ao evidenciar o sentido social de um instrumental analítico estrangeiro, talvez a 

redução seja uma proposta ainda válida, pois permite uma mirada crítica acerca de 

postulados teóricos que aparecem como universais em sua validade e pretensão. No 

entanto, a redução também tem seus limites em relação às posições contemporâneas. 

Quando temos em vista aqueles objetivos compartilhados de construção de uma 

sociologia “pós-nacional”, “cosmopolita” ou “global”, especificamente no que tange à 

construção de uma sociologia que transcenda o contexto do estado-nação, a redução 

sociológica se esvai, pois no cerne da intenção de Guerreiro Ramos não estava 

somente o da construção de uma atitude metodológica crítica, mas também a de um 

“saber de salvação” que se relacionava diretamente com a constituição de um “ser” 

nacional autônomo, independente. A redução era, portanto, somente um reflexo 

teórico-metodológico de um plano e de um objetivo maior do sociólogo baiano.  

Já Maria Sylvia de Carvalho Franco, embora não tenha proposto um método 

próprio, tal qual fez Guerreiro, senão uma espécie de “postura cognitiva”, possui, até 

certo ponto, uma convergência com o sociólogo baiano. Ao propor um olhar para a 
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história, ou seja, para o que é histórico na teoria, ela está chamando a atenção, em que 

pese as muitas diferenças, para o mesmo que Guerreiro com a redução sociológica, ou 

seja, separar o que pode ser universal na teoria e o que é particular, próprio do 

contexto social e histórico no qual foi cunhada. No entanto, o caminho percorrido pela 

socióloga, o instrumental teórico mobilizado e os objetivos idealizados são de ordem 

absolutamente distinta. Maria Sylvia é filha da Cadeira I de sociologia da USP 

coordenada por Florestan, se enveredando, em vista disto, pelos mesmos métodos e 

práticas de pesquisa do seu orientador. Portanto, diferente de Guerreiro que mobiliza 

instrumental teórico da fenomenologia e de alguns intelectuais não acadêmicos, a 

crítica de Maria Sylvia é interna aos mesmos autores utilizados por todos os 

assistentes e pelo próprio Florestan em fins da década de 1960 e início de 1970, quais 

sejam, os considerados clássicos da teoria social, como Marx, Weber e Durkheim.  

Então, como foi mostrado no capítulo anterior, a crítica que percorre grande 

parte da obra Maria Sylvia de Carvalho Franco é a crítica que se estabelece à tradição 

por meio justamente daqueles clássicos da teoria social. Desde seus escritos iniciais 

acerca dos Estudos de Comunidade até sua divergência silenciosa com Florestan 

Fernandes acerca do uso de conceitos de matriz weberiana para esclarecimento da 

modernização brasileira, bem como acerca da compra e venda da força de trabalho em 

Marx, o que se sobressai é o questionamento quanto a aplicabilidade do conceito de 

tradição, tal qual aparece de diferentes formas e modos nestes teóricos, para os 

processos histórico-sociais vislumbrados na sociedade brasileira. Então, noções 

conceituais como “patrimonialismo”, “estamento”, “modo de produção escravocrata” 

e “comunidade”, são questionados quanto às suas possíveis e efetivas referências 

cognitivas e semânticas a esta sociedade e seu processo histórico. O que aparece nos 

trabalhos da socióloga é a tese - posta como muito mais evidência na teoria social 

contemporânea - de que a sociedade brasileira, desde sua gênese, configura um 

desenvolvimento característico do capitalismo ocidental e, portanto, da modernidade. 

Muito embora não afirme como todas as letras esta tese, ela aparece de modo 

implícito em seus escritos, ainda mais quando se tem em vista o título da sua tese de 

livre-docência: “O Moderno e suas Diferenças”.  

Se, então, os processos históricos-sociais vistos na sociedade brasileira não são 

configurações tradicionais, por uma série de motivos teóricos e históricos, eles 

aparecem como casos empíricos que podem “alargar” a teoria e aquilo que esta possui 

como referência do moderno. Com esta postura, a socióloga dá um passo além em 
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relação à redução sociológica de Guerreiro Ramos, muito embora este sociólogo 

vislumbrasse que com a redução o sociólogo nacional poderia dar sua contribuição à 

sociologia em nível universal. No entanto, não aparece nas reflexões do sociólogo as 

condições para que isto ocorra. Com Maria Sylvia ocorre o contrário. A releitura que 

ela faz acerca da compra e venda da força de trabalho em Marx é ilustrativo disto. Ao 

tentar mostrar o conteúdo histórico da teoria e da compra da força de trabalho nas 

análises de Marx, conteúdo este caracterizado pelo surgimento de uma sociedade civil 

que referencia compradores e vendedores da força de trabalho em concomitância com 

o aparecimento destes últimos personagens devido a dissolução da propriedade 

comunal na Europa do século XVIII, a socióloga está argumentando que o trabalhador 

livre e apto a vender sua força de trabalho no mercado não é a única e exclusiva 

referência do capitalismo. O surgimento de um comerciante de escravos referido a 

uma situação concreta e vinculado à gênese do modo capitalista de produção também 

pode ser considerado um quadro interno deste modo de produção, já que na distinção 

feita por ela entre posse e propriedade da força de trabalho o proprietário não há de 

ser necessariamente o seu possuidor, tal qual aparece em identidade na teoria de 

Marx, já que isto pertence a um quadro histórico específico, segundo Maria Sylvia 

argumenta.  

Nessa ordem de coisas, se a presença da mão de obra escrava na colônia pode 

se caracterizar como um desenvolvimento concomitante e inerente ao 

desenvolvimento do trabalho livre na Europa, de modo que esta configuração social 

não pode ser caracterizada na chave de um “pré-capitalismo” ou de uma “sociedade 

tradicional”, Maria Silva está se aproximando sensivelmente da crítica à tradição 

presente em teorias atuais. Muito embora esta crítica à tradição apareça de formas 

distintas, geralmente como crítica ao binarismo - como Ocidente e Oriente, 

desenvolvido e subdesenvolvido, moderno e tradicional -, tendo as filosofias da 

diferença e o pós-estruturalismo francês como principal referência teórica, a de Maria 

Sylvia se aproxima de uma crítica que opera com material de ordem mais histórico e 

concreto. Trata-se de uma crítica que tenta reconstruir a história moderna em vista das 

conexões e interdependências entre o compreendido mundo colonial e moderno. Os 

desdobramentos teóricos desta proposta de reconstrução atualmente são várias, desde 

a teoria do sistema-mundo de Immanuel Wallerstein até o paradigma das “histórias 
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conectadas” do historiador indiano Sanjay Subrahmanyam233. No entanto, o que estas 

propostas metodológicas querem evidenciar são os entrelaçamentos históricos e 

concretos entre contextos sociais que sempre foram representados como opostos 

teoricamente, de modo tal que as antinomias conceituais que ancoram estas oposições, 

como tradição e modernidade, são insustentáveis.  

Nota-se que a ideia de “desprovincializar a sociologia”, posta por Sérgio Costa 

com base nos desenvolvimento de Dipesh Chakrabarty em seu livro “Provincializing 

Europe”, não se distância do fundamento das perspectivas de Franco e nem de 

Guerreiro. Embora, é verdade, sejam propostas e posturas com formas 

substancialmente distintas – epistemológica em Costa, metodológica em Guerreiro e 

histórica em Maria Sylvia -, o cerne é, em essência, o mesmo: trata-se de mostrar que 

as fundamentações teóricas das mais distintas teorias possuem em seus fundamentos 

imbricações históricas e sociais - ou sociais como “vivência”, no caso da 

fenomenologia em Guerreiro - com o seus respectivos contextos de origem. As 

categorias sociológicas são, para todas estas perspectivas, dependentes 

historicamente, e, por assim o serem, nunca atemporais ou essencialmente universais. 

É mais ou menos dessa forma, se atendo aos aspectos históricos subjacentes à teoria 

social, que outras diversas perspectivas pós-coloniais, ou que delas se nutrem, tratam 

de resolver os problemas do universalismo sociológico e da reificação de categorias e 

conceitos. Mas, a postura de Maria Sylvia apresenta, parece-nos, algo a mais. Ao 

tentar chamar a atenção para os elementos históricos inscritos na teoria e ao mesmo 

tempo balizá-los com o material histórico que se está analisando, a socióloga vai um 

pouco mais além destas perspectivas ao tentar “abrir” a teoria frente a dimensão 

histórica concreta que não é a princípio representada. Com isso, a socióloga não está 

somente identificando as pressuposições históricas presentes na teoria, como aquelas 

que mostramos na teoria da compra e venda da força de trabalho e também presente 

algumas dessas perspectivas contemporâneas, mas “alargando-a” ao utilizá-la como 

recurso analítico para pensar um outro processo histórico-social de modo que o 

instrumental conceitual da teoria e a história se aproximem sensivelmente e que o 

novo processo histórico apresentado torne-se um novo referencial empírico para a 

teoria. Dessa forma, a socióloga não apenas faz uma denúncia de um processo 

                                                        
233 Sanjay Subrahmanyam. Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern 

Eurasia. Modern Asian Studies , Vol. 31, No. 3, Special Issue: The Eurasian Context of the Early 

Modern History of Mainland South East Asia, 1400-1800. (Jul., 1997), pp. 735-762. 
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histórico particular que pode se metamorfosear em universal, mas se volta para o 

interior da teoria e dos seus postulados meta-teóricos afim de repensá-los, algo que 

não é comum de se ver mesmo em perspectivas contemporâneas.  

Mas, por outro lado, também cabe nos indagar: somente repensar o lado 

histórico da teoria e objetivar alargar suas bases resolveria aquele problema da relação 

desigual no que tange à produção de conhecimento sociológico, restringida sempre 

aos países “centrais”? Afinal, um pouco provocativamente pode-se ainda indagar: há 

teorias cunhadas fora dos grandes centros hegemônicos da produção de conhecimento 

que vão para o “centro” para serem “provincializadas” ou para serem “reduzidas” ou 

“alargadas”?234 Se somente houver por parte da “sociologia periférica” um ímpeto por 

encontrar o histórico da teoria, “reduzindo-a” para ser aplicável em determinado 

contexto ou se utilizando de material histórico distinto para “alargá-la”, não haveria 

algo que Sérgio Costa chamou por uma “teoria por adição”? Ou seja, não haveria 

apenas uma revisão e não uma reconstrução teórica à medida que se vão acumulando 

interpretações de fenômenos em curso e que desafiam as regularidades descritas nas 

teorias sociológicas vigentes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
234  Mesmo que atentemos que muitas das perspectivas pós-coloniais são oriundas de intelectuais 

muitas vezes “diaspóricos”, que saíram de contextos “periféricos” e migraram para os “centrais”, 

podemos notar que suas reflexões e propostas somente aparecem e ganham notoriedade quando estes 

mesmo intelectuais passam a integrar o corpo acadêmico das universidades nos grandes centros. Os 

casos dos intelectuais indianos, os quais compõe a maioria do corpo dos intelectuais pós-coloniais, são 

exemplares neste sentido. No entanto, é bem verdade também, como notou Renato Ortiz (2004), que o 

predomínio do inglês nas Ciências Sociais condiciona e restringe fortemente o trafego de ideias entre 

países e tradições sociológicas regionais. No entanto, acreditamos que apenas a hegemonia do inglês 

não consegue dar resposta para alguns dos problemas que aqui foram abordados. 
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À Guisa de Conclusão 

  

 Embora seja fato que desde pelo menos fins do século XIX pensadores 

brasileiros dos mais diversos, acadêmicos ou não, sempre pareceram manter um 

“sentimento de dualidade” frente o que a “realidade brasileira” imputava e o que a 

teoria apresentava em nível analítico ou normativo, foi, parece-nos, nos dois debates 

aqui traçados nos dois primeiros capítulos que a relação entre a teoria frente a 

sociedade brasileira foi posta de maneira mais sistematizada e evidente. O embate de 

Guerreiro Ramos com Florestan Fernandes e este com Maria Sylvia de Carvalho 

Franco sintetizou, como tentamos mostrar, duas inflexões teórica-epistemológicas nas 

quais a relação entre universalismo e localismo e entre teoria social e história foram 

postos à mostra tanto como crítica à legitimidade do universal quanto crítica à 

tradição. 

Dessa forma, se a tensa e sinuosa relação entre o universalismo e o localismo é 

algo que se apresenta de modo constante e intermitente no pensamento moderno, 

talvez de modo mais sistemático desde pelo menos os embates entre românticos e 
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ilustrados nos círculos intelectuais alemães do século XVIII, na sociologia brasileira é 

possível que seu momento mais notório tenha residido no embate entre Guerreiro e 

Florestan. Tal embate se caracterizou, como vimos, por uma questão objetiva, muito 

embora subjacente a questões de ordem práticas relacionadas ao desenvolvimento 

nacional, qual seja, como a teoria sociológica pode refletir os problemas imputados 

pela sociedade brasileira e por seu processo histórico? Muito embora nenhum dos dois 

sociólogos renunciassem ao universalismo, senão o encaravam de diferentes formas, 

cada um vislumbrou, a seu próprio modo, uma forma de correlacionar de modo 

profícuo e menos problemático possível estas duas instâncias. No que tange à 

correlação vislumbrada por Florestan, a ciência por seu caráter transcultural já tem o 

potencial imanente de poder refletir o processo histórico brasileiro, cabendo ao sujeito 

cognoscente investidas metodológicas para aproximar de modo mais sensível a teoria 

frente ao mundo. Para Guerreiro, por outro lado, a pretensão universalista do 

conhecimento sociológico em si mesmo, na forma que se apresenta de modo mais 

imediato, é algo que produz uma atitude reflexa perante a produção do conhecimento. 

O universal só se torna possível alcançar, portanto, por meio de mediações culturais, 

no caso, a nação, e pelo método que ele elabora e propõe, a “redução sociológica”.  

O universal em si mesmo é um grande problema no que diz respeito à 

produção de conhecimento. Se em meados do século XX, no contexto de Guerreiro e 

Florestan, vimos que os alicerces teóricos residiram na fenomenologia, por um lado, e 

talvez mais especificamente no funcionalismo, por outro, e nas últimas décadas foi o 

pós-modernismo que pautou muitas críticas, nota-se que atualmente a orientação 

generalizada em diversas propostas, como o cosmopolitismo de Beck e a sociologia 

global de Burawoy, vai no sentido, em que pese alguns problemas já assinalados 

nelas, de produzir um “universalismo mais universalista”. Ou seja, um universalismo 

que se situe para mais além dos padrões empíricos e sociais vislumbrados no Ocidente 

e que muito foram a única referência empírica para a teoria social. Trata-se, portanto, 

de um universalismo que objetiva não reproduzir as relações assimétricas entre países 

centrais e periféricos e que situe para além do estado-nação como horizonte 

metodológico. Buscar este outro universalismo sociológico é buscar enquadramentos 

teóricos para orientar a pesquisa sociológica que não produzam nem uma reificação 

teórica e conceitual por meio de uma pretensão universalista hipostasiada e nem um 

simples elogio estéril do particular e do local com propostas relativistas. Em outros 

termos, trata-se de formar um quadro teórico e analítico que ultrapasse a tentação da 
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relativização dos “marcos teóricos de referência” de matriz pós-moderna, bem como 

as posturas universalistas que elevam com pouco fundamentação uma série de 

padrões geográficos, socioculturais e historicamente particulares como se fossem 

generalizáveis a ponto de pertencerem a uma suposta lei evolutiva da humanidade.  

Todavia, as formas de construção deste universalismo estão ainda em abertas. 

Construir um universalismo sociológico em que todas as localidades possam ao 

mesmo tempo se espelhar e serem espelhadas, referenciar e serem referenciadas no 

que diz respeito à produção de conhecimento, não é uma tarefa das mais fáceis, se é 

que seja realmente realizável em totalidade. Da mesma forma que Guerreiro a pouco 

mais de cinquenta anos atrás propôs a redução sociológica como forma de produzir 

uma mediação como o conhecimento, as propostas presentes no atual cenário da 

teoria social tentam do mesmo modo procurar remedições para que a relação entre as 

diversas localidades e o universal sejam as mais estreitas possíveis. Na teoria social 

contemporânea há tanto posições que visam reconstruir o universalismo sociológico 

em vista de tal objetivo, atendo-se a seus limites mas enaltecendo suas vicissitudes, 

quanto por perspectivas que, não abrindo mão totalmente da orientação universalista, 

tem o propósito de desprovincializar o conhecimento sociológico, mostrando as suas 

dimensões históricas e sociais e os mecanismos desiguais de sua produção e 

circulação entre “centros” e “periferias”. Então, percebe-se que tal como na postura 

dos dois sociólogos brasileiros referidos, para os quais a questão não esteve, como 

vimos, no abandono do universalismo ou, em troca, no elogio absoluto do particular, 

mas em justamente mediatizar estas duas dimensões, que a grande tarefa da teoria 

social atual não reside na aspiração de uma teoria sociológica particular, adequada à 

suposta singularidade brasileira ou de qualquer outra localidade. A tarefa na ordem do 

dia é a da construção de uma sociologia aberta para a diversidade dos mais diversos 

processos sociais locais e que, dessa forma, se reelabore criticamente e 

ininterruptamente a partir destes mesmos processos.  

A segunda inflexão que apontamos no segundo capítulo, entre Florestan e 

Maria Sylvia de Carvalho Franco, apresentou uma proposta em que a sociologia 

poderia se abrir frente a um processo histórico-social. Por meio de uma crítica à 

tradição, entendida como crítica à utilização de conceitos que denotam a ideia de 

sociedade tradicional para o processo histórico-social, a socióloga objetivou abrir a 

teoria inserindo um processo histórico-social concreto em um instrumental analítico 

que em nada converge com a referência histórica presente em sua gênese. Suas 
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elucubrações acerca da teoria da compra e venda da força de trabalho em Marx e suas 

relações com a escravidão no mundo moderno são exemplares neste sentido. Nessa 

ordem de coisas, como argumentado, parece-nos que a socióloga foi um pouco mais 

além que as propostas que objetivam apontar a todo instante a dimensão histórica 

inscritas em teorias e conceitos como forma de remediar a relação entre teoria 

sociológica, por uma lado, e processos sociais empíricos, por outro. A postura de 

Franco mesmo que guarde semelhanças a um primeiro momento com o que Sérgio 

Costa chamou de “desprovincializar a sociologia”, parece ser ela um pouco mais 

sofistica no sentido de pensar a teoria social em si mesma, em seus fundamentos 

meta-teóricos. Desse modo, a socióloga consegue ir um pouco mais além de apenas 

identificar a relação às vezes oblíqua entre história e teoria, tentando, nesse sentido, 

abrir brechas internas nesta em vista da inserção de outros processos sociais como 

referência empírica para a teoria sociológica.  

Mas a postura de Franco tem também seus limites assim como as perspectivas 

contemporâneas que abordamos. Mesmo que estas estejam a todo instante tratando de 

pensar acerca dos próprios postulados e premissas teóricas da sociologia e 

objetivando, também, uma possível abertura para se reconstruir frente a diversidade 

que os processos sociais apresentam, isto ainda parece não resolver a presente 

disposição desigual das sociologias regionais “periféricas” frente a sociologia 

“central”. Embora, seja verdade, tal relação abrange aspectos que não pudemos 

abordar aqui em um pouco mais de profundidade, como, por exemplo, o predomínio 

do inglês nas Ciências Sociais, temos para nós que uma possível abertura de diálogo, 

como a que tentamos praticar neste trabalho entre a teoria sociológica contemporânea 

e as reflexões de sociólogos brasileiros acerca da relação entre a teoria sociológica e a 

sociedade brasileira, seja de suma importância para responder tanto questões que 

sempre apareceram na sociologia nacional, como o sempre presente sentimento de 

inadequação entre teoria e “realidade brasileira”, quanto as próprias questões que são 

debatidas no centro da teoria social hoje. E pra tentar avançar de forma significativa 

no que tange a estas questões atuais, que vão do universalismo ao eurocentrismo, 

damos razão particular a um aspecto nas reflexões de Burawoy, qual seja: uma 

sociologia global só pode realmente se constituir quando diversas tradições de 

pensamento, em especial as “subalternas”, se inserirem em pé de igualdade nas 

discussões teóricas que ocorrem em nível global.  
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