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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa intitulada Florestan Fernandes como intelectual orgânico 

do socialismo proletário nas décadas de 1960 a 1980 teve como preocupação 

central analisar a trajetória histórica deste sociólogo no período estudado. Trata-se 

de estudo cujo enfoque é o tratamento nas obras, escritos e exposições públicas do 

intelectual engajado na luta da classe trabalhadora de seu tempo. Para refletir sua 

condição de intelectual militante, lançamos mão de dois referenciais teóricos que 

colaboraram com a compreensão de nosso objeto de pesquisa. Tais conceitos 

utilizados foram os de intelectual orgânico, de formulação gramsciana e o de campo 

intelectual, da teoria bourdiesiana. Selecionamos algumas categorias analíticas do 

pensamento florestaniano, como classes sociais, capitalismo dependente e 

revolução, que incorporassem o materialismo histórico dialético no percurso de 

desenvolvimento de sua interpretação acerca do ideário político do socialismo 

proletário tendo como sujeitos históricos a classe trabalhadora e as mediações na 

estrutura da auto-organização levada à frente pelo partido de origem operária. Por 

último, apresentamos alguns limites de sua interpretação da organização da classe 

trabalhadora em partidos políticos ditos de esquerda, pela formação e influência de 

pensadores da tradição clássica ortodoxa do marxismo. Essa elucidação de 

problemáticas no envolvimento com o leninismo e trotskismo não eclipsou sua 

intransigente defesa do proletariado, mas o demonstrou como sujeito inserido nas 

relações sociais e neste sentido passível das contradições inerentes aos seres 

sociais numa sociedade como a nossa, de ethos capitalista.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Intelectual Orgânico. Socialismo. Classes Sociais. Proletariado. 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled ‘Florestan Fernandes as organic intellectual of 

proletarian socialism in the decades from 1960 to 1980’ aimed to analyze the 

historical trajectory this sociologist in the studied period. This is a study in which the 

focus is the treatment in the works, writings and public exhibitions of the intellectual 

engaged in the struggle of the working class of his time. In order to reflect his status 

as an intellectual militant, we made use of two theoretical backgrounds that have 

collaborated to the understanding of our research's object. The used concepts were 

the “organic intellectual” of Antonio Gramsci’s theory and the “intellectual field” of 

Pierre Bourdieu’s theory.  We have selected some analytical categories of  

Florestan’s thought as social class, dependent capitalism and revolution, which 

incorporate the historical dialectical materialism in the course of the development of 

his interpretation about the ideas of proletarian socialism, having as historical 

subjects the working class and mediations in the structure of self-organization carried 

forward by the party of working class background. Lastly, we present some limits of 

his interpretation about the working class organizations into political parties called of 

the left, by formation and influence of thinkers of the classical tradition of orthodox 

Marxism. This elucidation of the issues in involvement with the Leninism and 

Trotskyism did not eclipse his intransigent defense of proletariat, but evidenced him 

as subject insert in social relations and in this sense, liable of inherent contradictions 

to social beings in a society like ours, of capitalist ethos. 

 

KEYWORDS: Organic Intellectual. Socialism. Social Classes. Proletariat. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho investiga o pensador brasileiro Florestan Fernandes, por meio 

de sua trajetória intelectual e militante nas décadas de 1960 a 1980. Propusemo-nos 

a considerá-lo intelectual orgânico, tomando de empréstimo a referência de Antonio 

Gramsci (1891-1937), no sentido de intelectual ligado a uma classe social, 

especificamente, interligado à classe trabalhadora.  

Outro referencial teórico utilizado nesta pesquisa é o conceito de campo 

intelectual de Pierre Bourdieu (1930-1902), apropriado para compreender a 

produção e atuação de Florestan Fernandes num campo de relações de poder, 

afinal, suas concepções teóricas surgiram em uma realidade histórica de 

efervescência da produção de ideias e conceitos no campo da esquerda brasileira.  

Buscamos não realizar um trabalho comparativo com outras abordagens e 

intelectuais do campo da esquerda brasileira ou latino-americana, mas entendê-lo 

como sujeito pertencente a um conjunto das relações sociais, e precisamente das 

relações entre os intelectuais, nas quais são elaboradas reflexões sistematizadas e 

proposições políticas, em larga medida divergentes entre si.   

Orientado por essas teorias, a nosso ver, interdependentes, localizamos o 

intelectual orgânico presente num campo intelectual de relações de poder, alguns 

integrados às classes de domínio e outros às classes subalternas. Assim, 

estruturamos nosso texto em três elementos constitutivos de nossa intenção de 

analisar em Florestan Fernandes seu compromisso com a classe trabalhadora, 

estudada em sua obra e atuação militante. 

No primeiro capítulo, intitulado “Intelectuais no Universo da Cultura e da 

Sociedade”, discutimos algumas atribuições e questões oriundas da especificidade 

dos intelectuais e a dinâmica destes no interior da sociedade e o lugar político 

ocupado por estes.  

As classes sociais são formas de socialização dos indivíduos históricos, e não 

seria diferente aos intelectuais pertencentes a essas classes se oporem diante de 

suas articulações no campo do poder e de suas concepções políticas, elaboradas 

em relações sociais antagônicas.  
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Adiante, no segundo capítulo, “Florestan Fernandes: dependência, classes 

sociais e revolução”, centralizaremos a discussão em torno de algumas das obras 

seminais para o aprofundamento de seu pensamento e de sua orientação política. “A 

integração do negro na sociedade de classes”, “Capitalismo Dependente” e “A 

Revolução Burguesa no Brasil” apresentam um cenário histórico e social da 

formação do Brasil e de algumas composições da América Latina no 

desenvolvimento daquilo que o intelectual caracterizou de desenvolvimento da 

ordem social competitiva, derivado da organização e estruturação do capitalismo 

mundializado e no solo latino-americano, dependente e associado.  

Essas obras nos permitem adentrar ao pensamento florestaniano sintonizado 

com algumas categorias de análise provindas das recepções do marxismo e do 

confronto de classes inerente à contextualização de sua produção. 

O terceiro e último capítulo, denominado “Escrita Militante e Defesa do 

Socialismo”, pretende demonstrar em alguns de seus artigos escritos para jornais de 

circulação nacional e outros textos selecionados de sua obra, a continuidade das 

reflexões acadêmicas, redimensionadas num viés publicizador.  

A divulgação de suas críticas nesses artigos semanais amplia o espaço de 

socialização de suas concepções teórico/práticas e proporciona visibilidade política, 

mesmo tendo recusado a princípio vários convites feitos a ele para integrar os 

quadros militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) no início da década de 19802.  

Por último, tentamos problematizar a concepção de partido político vinculado 

à classe trabalhadora que Florestan defende como opção política de organização do 

proletariado na luta a favor da edificação do socialismo, de origem proletária.  

No fundamento teórico-metodológico em nossa pesquisa, escolhemos o 

materialismo histórico dialético, por concebermos esse método propício as nossas 

inquirições relacionadas ao campo de conhecimento, das preocupações e dos 

vínculos de envolvimento do intelectual e militante estudado.  

                                                 
2
  Em entrevista concedida à revista “Teoria e Debate” - veículo de comunicação da Fundação Perseu 

Abramo, criada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) – Florestan diz não ter entrado no PT como 
membro fundador pela quantidade de grupos com orientações distintas, espelhando um “arco” político 
muito diverso e isso o “assustaria”, pois suas preferências penderiam ao anarquismo ou marxismo, 
com forte inclinação de fato ao escopo marxista, pela possibilidade mais concreta de organização dos 
trabalhadores, que segundo o sociólogo, promoveriam a aniquilação do capitalismo (FERNANDES, 
1991).  
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Portanto, a importância do materialismo dialético dá-se em razão das 

condições de fecundidade histórica desse método, não somente por causa do 

marxismo em voga no período de produção das obras e posicionamentos 

florestanianos, mas igualmente como orientações metodológicas para as pesquisas 

atuais, sejam elas teóricas, de revisão bibliográfica ou de trabalhos de campo, 

empíricos. 

“Toda a historiografia tem de partir destas bases naturais e da sua 

modificação ao longo da História pela ação dos homens” (MARX e ENGELS, 2002, 

p. 15). Essa premissa do pensamento marxista confere ao método um significado 

peculiar ao abordar a produção como condição intrínseca da materialidade das 

ideias e da concreção destas nas práticas sociais dos indivíduos históricos. 

O método dialético, no seu desenvolvimento epistemológico, propõe a ruptura 

com a tradição dualística - platônica, agostiniana, cartesiana, positivista - de 

pensamento e a consequente dissociação em pares binários: ideia/ação, 

razão/emoção, espírito/matéria, mente/corpo e trabalho intelectual/manual.  

O rompimento com essa tradição dicotômica da razão critica o ser separado 

de sua consciência, pois a existência do indivíduo somente se dá se o 

compreendermos como ser consciente, já que a consciência não é apenas reflexo 

da exteriorização desse indivíduo, como sistematizou essa tradição de base 

idealista.   

A dialética materialista produz, dessa maneira, a práxis (ação/reflexão) surge 

como resposta à dissociação binária entre as coisas circunscritas a realidade 

histórica do ser humano. Nesse sentido, para Marx e Engels (2002), a práxis é 

objetivação do “caráter terreno” da produção das ideias. O “caráter terreno” da 

criação, dos conceitos, das teorias, enfim, da elaboração de toda forma de pensar 

estaria menos propenso ao equívoco se não desligássemos a produção teórica de 

determinado indivíduo do universo histórico de pertencimento.  

Teorias produzidas pelos seres históricos não podem negar as circunstâncias 

e níveis de sociabilidade ai impressos nos conteúdos das próprias produções, 

entretanto, há indivíduos, instituições e grupos sociais que obnubilam o caráter 
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social da produção teórica, justamente por ideologizarem3 suas práticas em favor da 

classe social de pertencimento e os interesses dessa classe na perpetuação de 

processos de dominação. 

O materialismo histórico proporciona a percepção dialética entre o todo e as 

partes, fundamental na pesquisa por tornar possível ao indivíduo uma produção 

contextualizada, e isso indica capacidade de compreensão relacional dos 

fenômenos históricos.   

Em o “Método da Economia Política”, Marx (1983), ao falar do método, afirma 

que este tem como ponto de partida e de chegada, o concreto, ou seja, a realidade. 

Como o real é a “síntese de múltiplas determinações”, uma unidade no diverso, o 

método permite ir do concreto-dado (realidade) ao concreto-pensado (abstração), 

sem cair em lógicas unilateralistas e esquemáticas, reduzindo o materialismo 

histórico dialético apenas ao aspecto econômico, vigorado em algumas 

interpretações no campo das esquerdas. 

Logo, para pensarmos dada realidade é necessário o contato com esta e daí 

fazer o exercício de refleti-la. Afinal, o que significam as particularidades/partes em 

relação à totalidade/sociedade? A pergunta é fundamental se avaliamos o 

materialismo histórico como capaz de revelar a aparência dos fenômenos sociais. A 

revelação das aparências dos fenômenos visa compreender as determinações 

sociais e nega que haja autonomia de certos aspectos, sendo estes partes 

constitutivas do todo (VIANA, 2007b). 

Então, como relacionar as questões teóricas do materialismo histórico 

dialético com a formação do historiador?  

A saída para a provável resposta, de nossa parte, situa-se no eixo epistêmico 

principal do método, na formulação de uma teoria da história baseada na “existência 

de indivíduos humanos vivos” (MARX e ENGELS, 2002, p. 14). Isso se justifica na 

práxis como modo de conceber a existência humana por sua materialidade, não de 

maneira mecanicista, distanciando os conceitos dos indivíduos, dos grupos e das 

instituições que os produzem, mas numa correlação entre pensamento-ação-

                                                 
3
 Por ideologia, assumimos o conceito advindo da teoria marxista, segundo a qual há uma 

sistematização da falsa consciência da realidade, afinal as ideias dominantes existem para o efeito da 
dominação, justificando a ideologia como mecanismo meticuloso de ocultamento dos interesses das 
classes dominantes (MARX e Engels, 2002). 
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pensamento, dispositivo necessário, se quisermos uma teoria de interface com a 

realidade histórica. 

E nesse sentido, o contato dos historiadores com suas fontes traduzem essa 

significação da produção das fontes por indivíduos historicamente situados no 

campo de relações sociais e do entendimento do acesso ao material, como 

particularidades da obra florestaniana mergulhada no leque de sua temporalidade 

histórica.  

Nossa pesquisa proporcionou a compilação de algumas fontes do 

pensamento e da trajetória de Florestan Fernandes. Trabalhamos com obras 

acadêmicas, artigos em jornais de circulação nacional, entrevistas escritas e de 

televisão, coletâneas de textos próprios e de homenagens ao seu legado, além de 

exposições públicas transcritas.  

A certa altura da variedade de fontes manuseadas, lidamos, a nosso ver, com 

uma produção historiográfica do pensamento de Florestan Fernandes. O fato de, 

digamos, produzir uma sistemática no campo da sociologia, não invalida, muito ao 

contrário, contribui para aproximações entre esses dois universos de objetos 

distintos, mas inter-relacionados4. 

No tratamento das fontes reunidas, objetivamos trazer em primeiro plano, 

conceitos, categorias e indícios da trajetória teórica e de atuação, pinçando em 

várias passagens de seus escritos e discursos, partes constitutivas da totalidade de 

seu pensamento.  

Se fizermos uma analogia com as premissas do marxismo, Florestan 

Fernandes interpreta a realidade brasileira, latino-americana e mundial observando 

os processos históricos imbricados na evolução e progresso da determinação 

fundamental, ou seja, do desenvolvimento do modo de produção capitalista. 

Indivíduo e realidade histórica caminharam de maneira conexa, interdependente e 

dinamicamente. 

                                                 
4
 Segundo José Carlos Reis (2000), a História aproxima-se das Ciências Sociais ao abandonar o 

apelo metafísico da Filosofia no século XIX. A negação de apriorismos no tratamento dos eventos 
históricos foi o ponto de distanciamento da Filosofia e de apoio às novas ciências sociais. E o 
marxismo, para esse autor, de maneira incipiente promove essa cisão entre uma filosofia da história e 
a ligação do campo historiográfico com o positivismo e o modelo de ciências da natureza daí 
absorvido.  
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Em nossa abordagem historiográfica, o estudo proposto assevera a trajetória 

do sociólogo como intelectual orgânico junto ao movimento da classe trabalhadora. 

A interlocução junto aos trabalhadores e as proposições na perspectiva do 

socialismo trouxeram algumas problemáticas quanto ao tipo de concepção de 

organização operária, levantada por nós, resultado de suas leituras do marxismo 

ortodoxo, sobretudo, de tradição leninista e trotskista. 

Ao final, ressaltamos certos limites e fragilidades de sua interpretação das 

lutas sociais no século passado. Todavia, seu investimento rigoroso e a auto-

disciplina nos inúmeros estudos realizados permitiu em grande parte de seu tempo, 

com disposição militante, permanecer ligado a sua classe de origem e reafirmar 

junto aos trabalhadores o comprometimento com a radicalização da causa do 

socialismo proletário. 
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CAPÍTULO I 

 

INTELECTUAIS NO UNIVERSO DA CULTURA E DA SOCIEDADE 

 

1.1 – Intelectuais e a formação da sociedade: atribuições e problemáticas 

 

 Os intelectuais representam, no conjunto da formação das sociedades, uma 

problemática que os insere no compósito das necessidades e interesses vinculados 

ao desenvolvimento histórico; ora apregoado por alguns pensadores no decurso das 

atividades da formação cultural na sociedade contemporânea (BOBBIO,1997); ora 

como expressão das classes auxiliares das classes dominantes e sua burocracia 

(VIANA, 2006; SILVA, 2011).   

 Há variação de posições acerca das demandas dos intelectuais e suas tarefas 

na constituição e nas relações de poder estabelecidos pelas formas de sociabilidade 

históricas. Para Bobbio (1997), os intelectuais e a política constituem “um hiato difícil 

de eliminar” no circunscrito espaço da história das ideias e das práticas entre os 

indivíduos e as instituições das sociedades. 

 Numa relação entre intelectuais e os indivíduos envolvidos na atividade política, 

Bobbio (1997) problematiza a questão desses agentes em dois pontos divergentes 

entre si: o dos intelectuais isentos de participação ativa na política e o dos 

intelectuais convencidos de sua atuação política como tarefa inerente a sua 

condição social. O argumento de Bobbio revela uma dicotomização das expectativas 

desse grupo social tendo em vista posições antitéticas que dizem respeito à 

contribuição destes para a sociedade de forma mais geral. No correr da  reflexão, o 

autor italiano, evidencia sua predileção  pelos pensadores (Julio Benda, Karl 

Mannheim, Ortega y Gasset e Benedetto Croce) abjuradores do engajamento dos 

intelectuais na cena política mais diretamente. Para Bobbio, esses pensadores 

consideram a categoria dos intelectuais como homens de cultura na 

contemporaneidade e vêem a si mesmos acima de quaisquer outros grupos sociais: 

 

 Os intelectuais neles aparecem, precisamente porque convencidos de serem um 
grupo autônomo acima das classes, desenraizados da sociedade em que vivem, e 
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a diferença está, no máximo, em uma maior ou menor ostentação deste 
isolamento. Todos os posicionamentos aqui examinados, de fato, mostram a 
tendência a elevar os intelectuais acima dos demais grupos sociais, ou pelo 
primado dos valores que representam ou pela superioridade intrínseca à sua 
vocação (ou profissão) de suscitadores de idéias diretivas (BOBBIO, 1997, p. 35-
36). 

      

 Esse desenraizamento dos intelectuais, em relação a sua condição social, é 

produto da representação social na qual a noção atribuída ao intelectual é de 

alguém improdutivo, pois não “trabalha” e nem cria objetos, somente ideias. A 

percepção do intelectual como partícipe das elites, com atribuições na 

sistematização da cultura, o coloca como indivíduo de pensamento e não de ação. E 

essa cisão é ideologicamente concebida para sua autopercepção enquanto produtor 

de cultura e distinção dos que não ocupam esse lugar na esfera social. Intelectual 

como ideólogo é o constructo daquele que cria e transmite as ideias, mas não as 

coloca no patamar da utilização pública e/ou política (BOBBIO, 1997). 

 Considerando o universo das ideias como espaço de atuação política dos 

intelectuais, é o próprio Bobbio (1997) que afirma a seguinte proposição: (...) “vale a 

pena observar que os intelectuais a quem os poderosos atribuem o papel de 

promotores de consenso (que não se pode separar jamais do dissenso para com a 

parte oposta) são os ideólogos” (p. 72).  A sustentação de um pretenso 

desenraizamento de classe ou convicção de pairar sobre os demais grupos sociais 

ofusca os aspectos ideologizados presentes nessa desvinculação social. 

A crítica esboçada à autonomização dos intelectuais, em relação às suas 

classes de origem/pertencimento, recoloca o problema de subalternização das 

classes despossuídas, legadas aos processos de dominação dessas classes 

mediante o reforço da elaboração das ideologias dominantes de autoria desses 

intelectuais, que negam aparentemente a produção da cultura (como pontuado por 

Bobbio) na sua interface com o mundo da política. O papel dos intelectuais não é de 

passividade diante das relações sociais de produção, tal como elencada acima e 

dissociada no binômio cultura/política, pois oferece recursos heurísticos na 

teorização dos problemas sociais e na ocultação desses, de acordo com os 

interesses das classes dominantes e seus respectivos valores: 
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A intelectualidade buscou produzir ideologias para se legitima. Isso apareceu sob 
diversas formas e as palavras “função”, “papel”, “compromisso”, “missão”, 
“vocação” expressam como tentam realizar isto. A discussão sobre finalidade (e, 
portanto, legitimidade) do intelectual gerou uma auto-imagem ideológica do 
intelectual e sua suposta “função”: “funcionário do universal” (Hegel, Fichte, 
iluminismo). A ligação como o “universal” é uma das formas de legitimar a 
intelectualidade, pois estaria acima das divisões de classes e assim poderia 
enobrecer sua atividade social. Porém, esta ideologia ainda era por demais 
restritas e presas ao universo burguês (VIANA, 2012, p. 259-260). 
 

  
 Razão essa suficiente para superarmos a dicotomia existente nessas 

perspectivas de análise do intelectual como um elemento isolado das relações 

sociais, como se estes não participassem da vida social na sua totalidade. Os 

intelectuais ideólogos das classes dominantes podem recusar a sua atuação direta 

no espaço político, mas não obliteram a consciência social de indivíduos históricos a 

serviço das denominadas classes possuidoras.  

 Para Löwy (1979), os intelectuais não são uma classe, mas uma categoria 

social; não se definem por seu lugar no processo de produção, mas por sua relação 

com as instâncias extra-econômicas da estrutura social. Na compreensão desse 

autor, essa categoria social exerce um papel importante na produção ideológica, não 

sendo artífices diretos da produção econômica: 

 

Enquanto categoria social mais afastada do processo de produção material, os 
intelectuais gozam de certa autonomia em relação às classes; autonomia que se 
manifesta por certa instabilidade, pelas flutuações e movimentos diversos (LÖWY, 
1979, p. 02).  

  

 O anseio de muitos intelectuais, oriundos de uma visão positivista do 

conhecimento, dirige-se para a neutralidade como posição, esquecendo-se, a priori, 

que em quaisquer posições, mesmo a de optar por serem neutros no 

desdobramento político do desenvolvimento das ideias e concepções, está explícito 

seu partidarismo como consequência de suas escolhas teóricas.  

 Para Jacoby (2001), a consciência de pertencimento a um grupo denominado 

de intelectuais não existiu na Antiguidade e o surgimento dessa concepção tal qual a 

conhecemos, de forma generalizada, está historicamente situada no contexto 

europeu do século XIX, mais específico aos grupos de revolucionários na Rússia: 

 



20 

 

A experiência russa é reveladora, porque legou não apenas uma palavra, 
intelligentsia, como debates densos e instrutivos. Críticos, romancistas e 
revolucionários que compunham essa intelligentsia desempenharam um papel 
decisivo ao longo de todo o século XIX e o início do século XX (JACOBY, 2001, p. 
138).  

  

 A referência à consciência de pertencimento a um grupo específico da 

sociedade, no final do séc. XIX e início do séc. XX, é diretamente associada ao 

engajamento das lutas sociais. Os intelectuais a serviço, digamos, individualmente 

do Estado ou de outras instituições, sem o envolvimento com outros pares no 

acompanhamento ou militância, nos denominados movimentos sociais, limitam-se a 

uma prática que esbarra nos entraves e convicções da classe social pertencida. “Ao 

longo do século XX, os intelectuais vêm migrando para instituições, tornando-se 

especialistas e professores” (JACOBY, 2001, p. 139). 

 Ao reproduzirem a lógica individualista da cosmovisão burguesa, os intelectuais 

organicamente (para usarmos expressão gramsciana) vinculados a elites 

corroboram a perspectiva das classes dominantes e seu projeto classista. Os 

intelectuais integrados à dinâmica interna dos grupos dominantes assumem, muitos 

deles, a burocracia das instituições e/ou do Estado, justificando ações de isolamento 

individual perante as variadas demandas das problemáticas da sociedade: 

 

À medida que as burocracias vão absorvendo a vida intelectual, tais linhas vão-se 
rompendo para formar campos e departamentos; a visão e os textos dos 
intelectuais contraem-se; o pensamento e a prosa tornam-se tortuosos e obscuros. 
Em nome do progresso, os intelectuais recuam para caminhos mais estreitos e 
conceitos mais acanhados, passando a desprezar a própria lucidez, prima das 
luzes e do Iluminismo (JACOBY, 2001, p. 142). 

 
 
 A “válvula de escape” de integração ao dispositivo da ordem social é o 

movimento de burocratização feito pelas inúmeras instituições ao longo do 

desenvolvimento capitalista. Para Jacoby (2001), esse limite da departamentalização 

esteriliza as perspectivas utópicas ao imobilizar a projeção do futuro e isso está 

colocado independentemente se o intelectual é de esquerda ou direita, como 

necessidade ontológica própria da condição do humano. 

 Nesse sentido, Bobbio (1997) falará da participação dos intelectuais tendo 

como viés a responsabilidade destes perante a sociedade. Sua opção enveredará 
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pela responsabilidade e não pelo engajamento, preocupado dantes com as 

consequências de suas escolhas em detrimento da possível ação, no caso do 

engajamento. Sua tese embasa-se na leitura weberiana da ética da condição, no 

caso do fazer ciência ou desenvolver o conhecimento, muito mais do que na ética da 

responsabilidade, que para Weber está propícia ao universo da vocação política5: 

 

Prefiro falar mais de responsabilidade a falar de engajamento porque importa não 
que o homem de cultura se engaje ou não se engaje, mas por que coisa ele se 
engaja ou não se engaja e de que modo ele se engaja, assumindo todas as 
responsabilidades da sua escolha e das conseqüências que delas derivam. É 
apenas com base nessas responsabilidades, e apenas nelas, que ele deve ser 
julgado, e não com base no fato de que tenha se engajado por essa ou aquela 
parte, ou tenha preferido não se engajar por nenhuma das partes, pondo-se acima 
do combate ou retirando-se para o deserto para rezar (BOBBIO, 1997, p. 100).   
 

 

 Esta assertiva confirma uma postura do intelectual compromissado com 

interesses que anulam sua participação política, ou compreendem a neutralidade do 

conhecimento como mecanismo de superioridade das camadas intelectuais da 

sociedade. Em termos marxistas, a redução do papel dos intelectuais somente na 

esfera do mundo das ideias e a não articulação deste com ação dos indivíduos nas 

sociedades concretas, representa um elevado nível de conservadorismo com intuito 

claro de reproduzir ideologias de conformação com o real e de negação da 

transformação da realidade (VIANA, 2006).  

 A possibilidade concreta de superação dos engodos ou do fascínio dos 

intelectuais pelo poder em si e suas “regalias” está na vinculação com os 

subalternos, assumindo junto a estes as lutas políticas concretas no contexto de 

inserção da luta de classes pela extinção das várias formas de dominação e 

expropriação do trabalho alheio, vide a alienação. O envolvimento com o conteúdo 

dito revolucionário da classe trabalhadora permite a esses intelectuais “enraizados” 

criticarem as condições materiais de existência baseadas no usufruto de uma classe 

                                                 
5
  Para Weber (2008), o tema da ciência e política, e suas respectivas vocações, está amparado pela 

racionalidade moderna, núcleo de suas preocupações enquanto teórico. Sua ênfase está centrada na 
ciência como fator preponderante no desenvolvimento dessa racionalidade. A racionalidade política 
dá-se justamente na especialização funcional da burocracia estatal. A vocação, assim entendida, 
como fenômeno da apropriação dessa racionalidade em prol dos processos de modernização 
instaurados a partir do capitalismo e suas instituições. 
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(dominante) sob outra (subalterna) e seus efeitos ideologizados de manutenção da 

estrutura, das hierarquias, do dito sistema. 

 Uma crítica contundente elaborada por Makhaïsky (1981) situa a produção dos 

intelectuais na esfera do modo de produção capitalista. Para este, os intelectuais e 

seu grupo nada produzem numa alusão ao trabalho produtivo, dentro das categorias 

do marxismo. Imensa parte do trabalho produtivo é realizada pelos trabalhadores, e 

aos não realizadores do trabalho cabe apenas o consumo, na lógica do 

desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo. 

No âmbito da divisão do trabalho intelectual, o marxismo é o referencial 

possível de crítica às formas de regularização social da burguesia dominante. Uma 

de suas formulações culturais dá-se em torno da formação intelectual, em grande 

parte incentivada pela escolarização dos indivíduos e sua valoração ao conteúdo 

meritocrático: 

 
A formação cultural burguesa tem sua origem nas relações sociais típicas da 
sociedade burguesa, ou seja, ela se fundamenta na sociabilidade capitalista. 
Entretanto, ela possui diversas versões e sua versão mais sistemática é, sem 
dúvida, a ciência (...). O discurso científico é proferido pelos cientistas, autoridades 
reconhecidas socialmente por sua suposta “competência”, “pesquisa” e 
“capacidade intelectual” (VIANA, 2007a, p. 127). 
 

O desenvolvimento da ciência burguesa é uma forma de elaboração 

sistemática ideologizada de desenvolvimento do modo de produção capitalista. Sua 

apologia discursiva em favor da racionalidade moderna e dos avanços do 

conhecimento humano reforça o processo de fragmentação do saber, além de 

imprimir a lógica cartesiana: a ideia de dicotomização entre o sujeito e objeto do 

conhecimento, numa alusão explícita da separação entre ser e a consciência, 

inviabilizando assim a dimensão de totalidade do sujeito: 

 
Assim, a ciência vê o todo através da separação, soma a hierarquização das 
partes. O processo de separação produzido pela ciência é tão evidente que basta 
lembrarmos a famosa divisão (separação) entre ciências naturais e ciências 
humanas. Há também uma tentativa de hierarquização, onde, geralmente, as 
ciências naturais são tidas como o “centro” exemplar da produção científica 
(VIANA, 2007a, p. 127-128). 
 
 

 A entrada no mundo moderno, tendo como determinação fundamental o 

capitalismo, propiciou o desenvolvimento da ciência enquanto saber especializado, 
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atomizado, cultor de variantes da perspectiva reducionista e determinista do campo 

das chamadas ciências: exatas, da natureza e humanas. Essa visão parcelar do 

processo de constituição do conhecimento produziu condições e hábitos burgueses 

que celebrariam a evolução científica como um dos referenciais do projeto de 

consolidação da dominação burguesa e de sua primazia enquanto classe detentora 

dos meios de produção. Em termos ideológicos, “este procedimento cria um reino de 

especialização. Cada especialista passa a ver o mundo através das lentes de sua 

ciência” (VIANA, 2007a, p. 129): 

 
A divisão capitalista do trabalho intelectual é produto da expansão da divisão 
social do trabalho produzida pelo modo de produção capitalista. Este expande a 
divisão social do trabalho criando um conjunto de instituições que aparentemente 
são autônomas. Os ideólogos executam o papel de sistematizar em um sistema 
construtal esta aparência. Assim, esta aparência de autonomia das instituições 
torna-se objeto de estudo da ciência e esta, ao sistematizar esta aparência num 
sistema construtal, reforça a visão parcelar e equivocada da realidade (VIANA, 
2007a, p. 130)

6
.  

 
 

 Portanto, os ideólogos enquanto classe auxiliar da burguesia e a serviço da 

mesma têm como função a formulação de ideias, de pensamentos que reforçam a 

tese da sociedade de classes e em muitas situações políticas, desenvolvem 

aspectos de convencimento das formas de regularização social, por meio de 

discursos reprodutores dos valores burgueses, tais como ascensão social, defesa da 

máxima liberdade dos indivíduos e de seus direitos de consumação da propriedade 

privada etc.  

Para Viana (2006), os intelectuais, como classe social ou como classe auxiliar 

da burguesia, para ser mais exato, segundo sua proposição, colaboram com a 

institucionalização de práticas de defesa dos interesses de si enquanto grupo social 

a serviço do processo de dominação. De acordo com a formulação de discursos 

apologéticos à razão emancipatória, defendem o estatuto científico e o ethos da 

neutralidade da própria ciência. 

                                                 
6
 Em relação à temática da aparência e sua construção ideológica é importante ressaltar a reflexão 

tendo como instrumental de análise a sociedade do espetáculo, entendendo-a, como fez Guy Debord 
(2007), como esforço de visibilizar, de dar aparência (produção de imagem) à determinação 
fundamental e à totalidade nesse movimento dialético de produção e reprodução do capital na 
sociedade contemporânea. 
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Nesse sentido, é o próprio Weber em sua obra “Ciência e Política: duas 

vocações”, ao explicar o sistema de inserção como docente-pesquisador na 

universidade alemã, que vai dar a dimensão real da constituição do modo de 

produção capitalista e absorção por parte da determinação fundamental do trabalho 

intelectual na vida universitária: 

 
Nos últimos tempos, podemos observar claramente que, em numerosos domínios 
da ciência, desenvolvimentos recentes do sistema universitário alemão orientam-
se de acordo com padrões do sistema norte-americano. Os grandes institutos de 
ciência e de medicina se transformaram em empresas de “capitalismo estatal”. Já 
não é possível geri-las sem dispor de recursos financeiros consideráveis. E nota-
se o surgimento, como aliás em todos os lugares em que se implanta uma 
empresa capitalista, do fenômeno específico do capitalismo, que é o de “privar o 
trabalhador dos meios de produção”. O trabalhador – o assistente – não dispõe de 
outros recursos que não os instrumentos de trabalho que o Estado coloca a seu 
alcance; conseqüentemente, ele depende do diretor do instituto tanto quanto o 
empregado da fábrica depende do seu patrão – pois o diretor de um instituto 
imagina, como inteira boa-fé, que aquele é seu instituto, dirige-o à seu bel-prazer. 
Assim, a posição do assistente é, com freqüência, nesses institutos, tão precária 
quanto a de qualquer existência “proletaróide” ou quanto a dos assistentes das 
universidades norte-americanas (WEBER, p. 19-20). 
 

Essa explicação weberiana do sistema de constituição de cátedras no ensino 

universitário especializado alemão e norte-americano oferece elementos para aquilo 

que Makhaïsky (apud VIANA, 2006) caracterizou de apropriação por parte dos 

intelectuais da extração de mais-valor do proletariado, pois para este, os intelectuais 

serviriam como auxiliares da burguesia com o intuito de obter vantagens do nível de 

vida burguês.  

É por esse motivo que Makhaïsky (1981) em seu texto, “O Socialismo de 

Estado”, critica radicalmente os intelectuais a serviço do Estado e preocupados com 

as formas de devolução de prestação de serviço, no caso, por meio de salários. De 

acordo com suas teses, há um ataque impiedoso contra o rendimento salarial da 

intelectualidade, pois o salário falsifica os verdadeiros motivos para a abolição do 

Estado Socialista e a derrocada do capital. 

A divisão do trabalho intelectual impele e reforça o nível ideológico promovido 

pelos intelectuais da “ordem” e também o nível de suas razões discursivas, 

legitimadoras da estrutura de classes imposta pelas várias mediações do 

capitalismo. Tal estrutura se evidencia nas instituições do saber especializado, 
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promotoras do desenvolvimento do modo de produção: escolas7, universidades, 

indústrias, meios de comunicação social, instituições financeiras e o Estado (este 

último, um grande benemérito “social” do capital, pois regula e organiza as relações 

sociais de produção). 

Outras perguntas também são imprescindíveis, a nosso ver. É possível a 

elaboração de uma crítica à divisão capitalista do trabalho intelectual, fundada no 

materialismo histórico dialético? Qual o papel dos intelectuais que radicalizam suas 

críticas à formação social do capital? Existem intelectuais anticapitalistas? Quais 

suas ligações com a classe trabalhadora? A resposta a essas indagações está 

diretamente ligada à ontologia do proletariado. O intelectual vinculado à classe 

trabalhadora tem como condição existencial a constituição de um projeto coletivo 

junto ao proletariado e a negação de si mesmo como indivíduo pertencente a uma 

“classe autônoma”: 

 
As frações marginalizadas da intelectualidade, por sua vez, assumem posições 
mais radicais e apontam para esboçar elementos de seus interesses históricos 
(algumas vezes dizendo representar o proletariado e, em casos raros, realmente 
se aproximando dele e expressando seus interesses, mas aí não é a fração de 
classe e sim indivíduos pertencentes à classe, mas que se identificam com outra 
classe) (VIANA, 2012, p. 261).  
 
 

Portanto, a luta de classes é esse movimento no qual os intelectuais devem 

engajar-se ao lado dos/as trabalhadores/as, com um objetivo primordial: a superação 

do capitalismo e a supressão da sociedade classista. Isso exigirá dos/as intelectuais 

um esforço militante na construção de uma sociedade livre do domínio do capital e a 

favor da humanidade emancipada, na qual os indivíduos e sujeitos livres se 

associarão para construírem a sociedade autogerida. De acordo com essa 

constatação, os/as que tiverem do lado desse projeto revolucionário, inclusive os 

                                                 
7
 Para Gramsci (2010), a civilização moderna e a organização da cultura escolar foram desenvolvidas 

em dois tipos de escola: a dos dirigentes e especialistas e a organizada para as classes subalternas. 
A escola voltada para as classes dirigentes seguia como orientação a formação humanista e visava à 
formulação do pensamento complexo. Para as classes subalternas, a escola propícia era a de base 
técnica, voltada para a formação profissional e instrumental. 
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intelectuais, terão de se predisporem a realizar tarefas militantes para a construção 

de “coletivos de autogestão social”8 (VIANA, 2008, p. 53).  

A apologética crítica do intelectual no contexto do capitalismo tem como 

justificativa a divisão social do trabalho e sua correspondente dualista do trabalho 

manual versus trabalho intelectual. A separação entre manual e intelectual 

embrenhou com maior vigor na sociedade capitalista com objetivo explícito de 

distanciar o resultado da produção do produtor, sendo essa a explicação lógica do 

marxismo para a separação entre trabalhador e sua produção final, ou seja, a 

alienação9. Para Marx: 

 
O trabalhador nada pode criar sem a natureza, sem o mundo exterior sensível 
(sinnlich). Ela é a matéria na qual o seu trabalho se efetiva, na qual [o trabalho] é 
ativo, [e] a partir da qual e por meio da qual [o trabalho] produz (...). Quanto mais, 
portanto, o trabalhador se apropria do mundo externo, da natureza sensível, por 
meio do seu trabalho, tanto mais ele se priva dos meios de vida segundo um duplo 
sentido: primeiro, que sempre mais o mundo exterior sensível deixa de ser um 
objeto pertencente ao seu trabalho, um meio de vida do seu trabalho; segundo, 
que [o mundo exterior sensível] cessa, cada vez mais, de ser meio de vida no 
sentido imediato, meio para a subsistência física do trabalhador (2004, p. 81).  
 

  

 Os intelectuais, nessa direção, usufruíram como classe auxiliar da classe 

dominante, dos rendimentos dos explorados, sendo “sustentados” pela usurpação 

do mais-valor dos trabalhadores (VIANA, 2006).   

 As formas de regularização social como a burocracia e hierarquização no 

modus operandi do capitalismo e seu efeito de expropriação do trabalho alheio dos 

trabalhadores cria enormes dificuldades para os subalternos se organizarem, com 

vistas ao enfrentamento de sua opressão, e fortalece ação dos indivíduos à frente 

das organizações burocráticas capitalistas. O tangenciamento dessa 

operacionalização recai na distância entre indivíduos à frente das organizações, 

                                                 
8
 Para Viana (2008), a concepção política da autogestão social “é a essência do modo de produção 

comunista”. Isso implica conceber formas de sociabilidade tendo como viés o processo de produção e 
socialização como constituintes da emancipação dos indivíduos e sua libertação de meios como o 
Estado e o capital, abolindo a sociedade de classes e sua consequente divisão social do trabalho. 
Pressupõe novas relações sociais de produção. 
 
9
 O termo alienação é retomado da linguagem jurídica por Marx para análise da produção da 

mercadoria, tendo como viés o trabalho produtivo na perda do sentido de objetivação do trabalhador, 
ou seja, o objeto produzido passa não ter sentido por quem o produz. Por esse motivo, o pensador 
alemão recorre ao termo estranhamento para explicar essa relação entre processo e resultado da 
produção inerente a objetivação do trabalho (MARX, 2004). 
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entre os burocratas e os indivíduos que sustentam a partir da produção esses 

dirigentes. 

 Os intelectuais aproximam-se em larga medida das classes sociais em disputa 

e tendem a ter afinidade com aquela que legitimar seus benefícios como categoria 

social, justificado na opção de alguns indivíduos em auxiliarem as classes sociais 

dominantes. Essa proximidade se dá na proporção do status quo conferido e na 

distinção desse grupo em relação aos demais, convalidando a importância dos 

intelectuais como principais “produtores” da cultura, transformando-os em 

especialistas da criação das ideias: 

 
Há entre a intelligentsia e a pequena burguesia uma afinidade, uma intimidade, 
uma cumplicidade sociologicamente explicável. De um lado, porque a maior parte 
dos membros da intelligentsia são recrutados na pequena burguesia, mais 
precisamente no setor dos “trabalhadores intelectuais” (e não em outros setores 
desta classe: pequenos camponeses etc.). Existe, então, um liame inegável de 
origem social entre uma larga fração da categoria social e a classe pequeno 
burguesa, liame que não se pode ignorar, nem superestimar. De outro lado, 
porque nas profissões intelectuais (escritor, professor, artista etc), os meios de 
trabalho e subsistência oferecidos aos intelectuais pertencem tradicionalmente, 
por sua natureza, à pequena burguesia, em geral, e às profissões liberais, em 
particular (o que não impede, bem entendido, que uma minoria de intelectuais 
pertença, por sua profissão e sua posição social, à burguesia, à aristocracia ou 
mesmo à classe operária) (LÖWY, 1979, p. 02). 

 
 
 As dificuldades presentes para a classe trabalhadora produzir seus próprios 

intelectuais ou mesmo estes se vincularem ao projeto dessa classe são dadas pelas 

mesmas condições sociais de existência oriundas dos trabalhadores em seu baixo 

nível de formação, associado aos indivíduos e suas reais necessidades de 

sobrevivência. O esgotamento da força de trabalho na produção é de fato um 

empecilho para a organização do tempo e da disciplina orientada para um programa 

de estudo, escolarizado ou com características de autodidatismo, frequentemente 

usual aos trabalhadores que se reuniam após seus turnos de trabalho para 

estudarem ou refletirem sobre alguma temática escolhida. 

 Löwy (1979) destaca no marxismo, uma teoria capaz de oferecer aos 

intelectuais um processo de radicalização frente às lutas sociais anticapitalistas. Sua 

tese incide na defesa do marxismo como pólo de atração dos intelectuais devido à 

concepção de mundo, formulada de forma mais ampla e crítica das convenções e 
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serializações do mundo da produção, responsável pela degradação dos valores da 

vida social em detrimento da reificação do valor de troca, ou seja, da produção da 

mercadoria10. De acordo com o autor, os intelectuais radicalizados encontram no 

proletariado revolucionário, o ente coletivo responsável pela destruição do 

capitalismo. Assim: 

 
A adesão política dos intelectuais ao proletariado ou a fixação de sua revolta a um 
estágio puramente ético-cultural depende, portanto, em certa medida, da 
existência de uma tradição marxista no seu país e da possibilidade de ter ou não 
acesso à literatura marxista (LÖWY, 1979, p. 09).     

  
 

A luz da análise da visão de mundo dos intelectuais historicamente 

assentados no desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo deve ser 

contemplada com acuidade, entendendo-os como agentes integrados há um projeto 

de classe, motivados pelas exposições acima desenvolvidas. Nesse ínterim, 

compete-nos continuar a reflexão gravitada em torno da interpretação de Gramsci 

respectiva às tarefas e funções do intelectual, como organizador da cultura e da 

política assumidas como opção teórica para o desdobramento dos estudos de 

Florestan Fernandes como intelectual orgânico do proletariado.  

 

1.2 – O referencial de intelectual orgânico: perspectiva de classe 

 

A condição histórica de Florestan Fernandes permite firmá-lo como intelectual 

situado no conjunto das classes sociais, particularmente, envolvido na atuação e 

apologia à classe trabalhadora como sujeito coletivo que tem na luta de classes uma 

tarefa fundamental para a instauração de uma sociedade sem classes11. 

                                                 
10

  A mercadoria é uma relação social segundo a tradição do marxismo. Nessa relação evidenciam-se 
o trabalho e a natureza como elementos fundamentais para a compreensão do processo de 
produção, pressuposto da formulação do materialismo dialético. Isso implica reconhecer a 
humanização do ser mediante seu trabalho de transformação da natureza, pois ao realizar trabalho 
transforma a natureza e a si mesmo. O problema da produção da mercadoria está justamente na 
separação entre o sujeito producente e o resultado dessa produção, a coisa em si, doravante ao que 
Marx denominou de “estranhamento da coisa” (2004). 
 
11

 Em Florestan (1982) a crise do poder burguês é um elemento histórico pujante na ascensão de um 
proletariado organizado politicamente a partir da disputa de poder orientado pela luta de classes. É no 
contexto da queda do Estado Novo, delongado pela instauração do regime de exceção, e decorrente 
“abertura política”, surge no cenário político a tentativa, segundo o sociólogo, mais concreta de 
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Assim, tendo em vista sua produção teórica é possível defini-lo a partir do 

conceito gramsciano de intelectual orgânico. Nesse tópico, faz-se necessário 

entendermos o conceito de Gramsci12 de intelectual orgânico para contextualizarmos 

Floresta Fernandes a partir desse referencial conceitual.  

Na teoria gramsciana sobre a questão dos intelectuais, é importante 

ressaltarmos sua formulação do que vem a ser comumente chamado de bloco 

histórico e a tarefa fundamental desse grupo no esforço de produzir uma práxis 

colaboradora do processo de hegemonização das classes ditas dominantes. 

“Considerando a questão dos intelectuais como um dos elementos do bloco histórico 

– sua articulação orgânica, Gramsci rejeita, assim, a concepção vulgar do 

“intelectual” (PORTELLI, 1977, p. 83). Portanto, aqui, o desenvolvimento das 

concepções de filosofias da práxis e bloco histórico é pertinente para uma melhor 

compreensão do que venha a ser o intelectual orgânico no interior desse processo e 

de suas funções para consolidação de novas práticas e visões de mundo. 

 O texto “A Concepção Dialética da História” originalmente publicado com o título 

“Il Materialismo Storico e La Filosofia Di Benedetto Croce” é recorrente no 

pensamento gramsciano no que se refere a sua concepção de história. Para 

Gramsci (1987), o materialismo histórico não pode ser desvinculado do projeto 

filosófico da práxis. Para isso, é necessário compreendermos esse conceito “filosofia 

da práxis”:  

 
não como uma filosofia, ou seja, concepção de mundo, sem nossa consciência de 
historicidade (...) na realidade, não existe filosofia em geral: existem diversas 
filosofias ou concepções do mundo, e sempre se faz uma escolha entre elas (...) A 
escolha e crítica de uma concepção do mundo são, também elas , fatos políticos 
(p. 13-15). 
 
 

                                                                                                                                                         
organização da classe trabalhadora em partidos operários, que lograram o desprendimento político 
herdado da tradição política vinculada ao conservadorismo das classes dominantes, ora pelo recurso 
do clientelismo e/ou da patronagem como instrumentos de monopólio das classes possuidoras.  
 
12

 Intelectual marxista italiano, fundador do Partido Comunista Italiano (PCI) e crítico sagaz do 
fascismo. Foi eleito deputado estadual e preso por ordem direta de Mussolini. Na prisão, escreve um 
conjunto de textos denominados Cadernos do Cárcere, no quais desenvolve em muitos deles 
reflexões de variadas temáticas, dentre ela, esta sobre o intelectual orgânico, do qual nos 
apropriamos para desenvolver nossa análise. 
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A filosofia, na compreensão de Gramsci, é visão de mundo, assim, uma 

condição política. Como, então, entendê-la a partir da práxis? Para Gramsci (1987), 

a filosofia da práxis é uma atitude crítica de superação da antiga maneira de pensar, 

tendo como elemento importante o pensamento concreto existente (universo da 

cultura). A filosofia da práxis busca a superação do senso comum e propõe elevar a 

condição cultural da massa e dos indivíduos.  

A práxis, entendida como uma unidade dialética entre teoria e prática, não é um 

fator meramente mecânico e sim o construto do devir histórico. Esse devir histórico 

deve ser também entendido na lógica do ser humano (ou sua natureza) como a 

expressão da coletividade e suas ações transformadoras de si e dos outros, cujas 

relações são de natureza social e histórica.  

Essa unidade entre teoria e ação é uma relação dialética que postula o ser 

histórico como político, ampliando a visão de filosofia e política como dados 

totalizantes, sendo a “filosofia” a história em ato, a própria condição existencial 

(GRAMSCI, 1987). Outro ponto de superação é quanto ao idealismo de Croce, o 

qual tem como característica a “permanência de uma filosofia especulativa” 

(GRAMSCI, 1987, p. 220), que o próprio Gramsci denomina de historicismo idealista 

com caráter teológico-especulativo.  

Mas, afinal, como compreender de fato a filosofia da práxis e a condição de 

seres históricos num conjunto determinado ao que é denominado no pensamento 

gramsciano de bloco histórico? Dentro do que Gramsci (1987) entendeu como devir 

histórico ou o conjunto das relações sociais é que situamos sua concepção de bloco 

histórico. De acordo com Gramsci, a formação do bloco histórico só é entendida 

como um “conjunto complexo - contraditório e discordante - das superestruturas é o 

reflexo do conjunto das relações sociais de produção” (p. 52). A relação entre 

estrutura e superestrura para Gramsci (1987) é uma operação didática, pois os 

conteúdos (forças materiais) não se dissociam das formas (as ideologias) numa 

reciprocidade própria da lógica do materialismo histórico dialético13. 

                                                 
13

 Para Marx (1983, p. 24), “o conjunto destas relações sociais de produção constitui a estrutura 
econômica da sociedade a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva 
uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas formas de consciência 
social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e 
intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu social que, 
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O bloco histórico como reflexo das relações sociais, a nosso ver, não 

compartilha da visão mecanicista e positiva do conjunto da formação social, mas 

como uma teoria histórica situada na dinâmica das classes sociais e na disputa pela 

hegemonia. Nesse sentido, o intelectual orgânico vinculado ao proletariado propõe à 

classe fundamental um ethos de superação das antigas formas de dominação 

impostadas na ideologia14 das classes dominantes. 

Essa noção de bloco histórico seria uma apreensão das categorias de Gramsci 

para explicitar “a unidade orgânica entre infraestruturas e superestruturas articulada 

pelos intelectuais orgânicos” (SILVA, 2011, p. 20). Não pode ser desvinculada do 

conceito de hegemonia, pois é esta que a determinaria. A hegemonia garante uma 

visão coerente do mundo15. A classe dominante utiliza-se da hegemonia “para 

assumir os problemas da realidade nacional”. Para Macciocchi (1977), a relação 

dialética entre infraestrutura e superestrutura é responsável pela formação do bloco 

histórico: 

Há momentos históricos durante os quais se desagregam as forças de dominação 
da reação, aquelas que designamos com o termo de “velho bloco hegemônico” e 
que revelam as possibilidades objetivas de uma nova direção revolucionária; mas 
esta última não surge como furto de um movimento espontâneo, de um passe de 
mágica ou de um desejo exaltado, mas da paciente elaboração de um novo bloco 

                                                                                                                                                         
inversamente, determina a sua consciência”. A questão da superestrutura em Marx foi amplamente 
lida pela tradição da esquerda como um conceito e isto inverteu o sentido do termo, em que o coloca 
numa relação de causalidade mecânica, na qual a infraestrutura determina a supestrutura.  Essa 
interpretação mecanicista, em nossa compreensão equivocada, distanciou-se da compreensão 
marxista ao não analisar as determinações políticas, jurídicas, culturais e ideológicas como 
determinações da totalidade social, ou seja, como particularidades do conjunto das relações sociais 
de produção, portanto, não podem ser compreendidas em si mesmas sem inseri-las numa dimensão 
relacional. A nosso ver, Gramsci (1987) não retoma esse aspecto dialético no método, de relacionar 
as particularidades com o todo e vice-versa, mesmo tendo se proposto a uma interpretação que 
considerasse o bloco histórico no conjunto complexo e negando o reflexo mecanicista e causal das 
relações sociais. Nesse sentido, há uma limitação por parte de Gramsci na compreensão do 
materialismo histórico dialético, correlato a percepção das relações sociais como formas de 
regularização social, acepção propícia para explicarmos as particularidades como expressões/partes 
que são regularizadas pelas classes predominantemente dominantes (VIANA, 2007c).  
 
14

 Ideologia na concepção marxista é assertiva da falsa consciência da realidade. Marx (2002) 
concebe o conceito de ideologia como necessidade das classes possuidoras em manterem-se 
dominantes e produzindo uma realidade distorcida, porém, com aparência real. 
 
15

 Segundo Maestri e Candreva (2007, p. 245), o conceito gramsciano de hegemonia expressa a ideia 
do consenso como mecanismo que garantiria à burguesia a dominação de classe. Isto também 
equivaleria ao oposto, pois “contribuiria igualmente, para a precisão dos mecanismos do processo 
revolucionário”. Para o operariado derrubar o poder burguês, teria necessariamente que propor outro 
tipo de consenso, baseado na auto-organização da classe trabalhadora como sujeito político. 
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ideológico e político, capaz de garantir a hegemonia da classe que historicamente 
tornou-se a classe progressista (MACCIOCCHI, 1977, p. 112). 

 

Nessa formação, há, necessariamente, visões de mundo, nas quais é feito o 

consenso no exercício de poder da classe que está à frente do bloco histórico, na 

sua formatação hegemônica, atribuído como visão superior de direção e formuladora 

de uma acepção de valores de dominação. Em Portelli (1977), o bloco histórico é 

apontado a partir de três prismas: 

1. A relação de unidade entre estrutura e superestrutura está amparada pelo 

vínculo orgânico – uma organização social concreta; 

2. O bloco histórico é referência para análise da produção de valores (ideologias) 

e sistema social;  

3. Permite estudar a desagregação da hegemonia de uma dada classe dirigente 

e a edificação de um novo bloco histórico e, consequentemente, de uma 

elaboração hegemônica nova. 

De acordo Maestri e Candreva (2007), a hegemonia do operariado seria 

perpassada pela necessidade histórica de superação das forças políticas e 

econômicas de dominação.  

A proposta de “hegemonia” circunscrevia a necessidade da classe operária de 
apresentar-se como representante de todos os segmentos oprimidos e não 
separar tarefas políticas de tarefas econômicas, aceitando sua subalternidade 
(p.248). 
 
 

Dessa forma, a concepção de história ou filosofia da práxis em Gramsci cairá em 

certo tipo de historicismo (referindo-me aqui à crítica anticroceana) se não 

salvaguardar o desenvolvimento histórico da humanidade, o qual tem como base a 

compreensão da relação dialetizável do desenvolvimento das forças produtivas 

(atividade prática cognoscível) e sua criação cultural, política, artística. O intuito é 

perceber a ação humana e suas relações na construção e luta por liberdade contra a 

hegemonia das classes dirigentes, as quais veem e produzem seres humanos 
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alienados e coisificados. A proposta e projeto gramsciano visa à formação de um 

novo bloco histórico: o do proletariado revolucionário: 

Gramsci distingue diferentes categorias de intelectuais, mas todos têm em comum 
o vínculo mais ou menos estreito que os liga a uma classe determinada. O caráter 
orgânico do vínculo entre estrutura e superestrutura reflete-se exatamente nas 
camadas de intelectuais cuja função é exercer esse vínculo orgânico: os 
intelectuais formam uma camada social diferenciada, ligada à estrutura – as 
classes fundamentais no âmbito econômico – e encarregada de elaborar e gerir a 
superestrutura que dará a essa classe homogeneidade e direção do bloco 
histórico. Evidencia-se, assim, o caráter dialético do vínculo orgânico (PORTELLI, 
1977, p. 84). 
 
 

Para a constituição de um novo bloco histórico, no qual o proletariado passa a 

ser a classe fundamental16, a visão de mundo ou a noção de cultura por parte desse 

grupo deve ser formulada objetivando a superação do senso comum e da religião, 

segundo assertiva gramsciana. Essa é a razão de Gramsci, ao optar pela filosofia da 

práxis como instrumento capaz de oferecer aos indivíduos uma nova concepção de 

mundo, voltada para a atividade prática, para a ação enquanto pressuposto político 

e crítico em relação às ditas concepções acríticas acima citadas (GRAMSCI, 1987). 

A superação do senso comum e da religião como pensamentos homogêneos e a 

serem enfrentados no conjunto da luta de classes, requer uma práxis que possa 

auxiliar as classes subalternas a uma concepção de vida superior, superando a 

antiga forma de pensar e tornando a crítica uma atividade existente. Esse é espaço 

por excelência, na acepção gramsciana, para trabalhar a ideia de intelectual 

orgânico, sendo este o que constitui a unidade entre os intelectuais e os subalternos, 

verificada na relação entre teoria e prática (GRAMSCI, 1987). 

Os intelectuais são orgânicos por estarem ligados diretamente às classes 

subalternas17. O contato cultural com os simples é que faz surgir a elaboração 

filosófica, histórica e de elevação da formação cultural da massa propriamente dita. 

Alguns indicativos são elaborados por Gramsci (1987) para a formulação de quadros 

                                                 
16

 Silva (2011) recorre à noção gramsciana de bloco histórico para confirmar a necessidade histórica 

da formação de novo bloco histórico em que proletariado e campesinato sejam os protagonistas de 
uma hegemonia, na qual o proletariado seria o fator principal na constituição desse novo estatuto 

político-social. 

17
 Silva (2011) enfatiza na formulação da noção do intelectual orgânico, a partir de Gramsci, o 

intelectual como o responsável por uma tarefa fundamental na sociedade de classes: o de contribuir 
para a construção do consenso em meio aos subalternizados com objetivo muito claro e de 
propositura política: a formação da hegemonia que tem a cabo o proletariado como sujeito histórico.  
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militantes/intelectuais a partir desse contato entre intelectuais orgânicos e os 

subalternos, com ações promotoras do progresso intelectual das massas e não 

apenas de pequenos grupos de intelectuais, recusando assim o intelectualismo 

elitista. “Um intelectual sem vínculo orgânico tem importância tão desprezível quanto 

as ideologias que produz e que Gramsci qualifica de “elocubraçõezinhas individuais” 

(PORTELLI, 1977, p. 86): 

 
O vínculo orgânico entre o intelectual e a classe social que ele representa aparece 
essencialmente na atividade que exerce no seio da superestrutura, para tornar-se 
essa classe hegemônica e homogênea (...) se essa classe aspira à direção da 
sociedade, a principal função de seus intelectuais será o exercício da hegemonia e 
da dominação (...). É nesse sentido que Gramsci os qualifica como “funcionários 
da superestrutura”. Os intelectuais são as células vivas da sociedade civil e da 
sociedade política: são eles que elaboram a ideologia da classe dominante, 
dando-lhe assim consciência de seu papel, e a transformam em “concepção de 
mundo” que impregna todo o corpo social. No nível da difusão da ideologia, os 
intelectuais são os encarregados de animar e gerir a “estrutura ideológica” da 
classe dominante no seio das organizações da sociedade civil (Igrejas, sistema 
escolar, sindicatos, partidos etc.) e de seu material de difusão (mass media). 
Funcionários da sociedade civil, os intelectuais são igualmente os agentes da 
sociedade política, encarregados da gestão do aparelho de Estado e da força 
armada (homens políticos, funcionários, exército etc) (PORTELLI, 1977, p. 86-87). 
 
 

Para Gramsci (1987), todos os indivíduos podem se tornar intelectuais e essa 

formação deve perpassar a organização de novos quadros militantes sem os tornar 

meramente ativistas. É esperado que esses indivíduos assumam práticas e posições 

autocríticas, a fim de assegurar a unidade entre teoria e prática, ou a existência 

dessa que é denominada filosofia da práxis, evitando  o mecanicismo e 

fundamentando as reflexões. 

Gramsci (2010) definirá conceitualmente intelectual orgânico dentro de uma 

perspectiva mais ampla da formação deste grupo societário, presente em vários 

momentos da história ocidental. Para esse pensador, os intelectuais não são uma 

categoria isolada no conjunto das relações sociais, portanto, eles não existem por si 

mesmos e nem atuam como uma força independente na sociedade a que estão 

vinculados historicamente.  

 

Formam-se assim, historicamente, categorias especializadas, para o exercício da 
função intelectual; formam-se em conexão com todos os grupos sociais, mas 
especialmente em conexão com os grupos sociais mais importantes, e sofrem 
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elaborações mais amplas e complexas em ligação com o grupo social dominante. 
Uma das mais marcantes características de todo grupo social que se desenvolve 
no sentido do domínio é sua luta  pela assimilação e pela conquista “ideológica” 
dos intelectuais tradicionais, assimilação e conquista que são tão mais rápidas e 
eficazes quanto mais o grupo em questão elaborar simultaneamente seus próprios 
intelectuais orgânicos (GRAMSCI, 1982, p. 08-09).  
 

Os intelectuais são “essencialmente” organizadores do consenso e da 

necessidade das classes dominantes de se perpetuarem nas estruturas de poder. 

Por esse motivo, logram para si a função de auxiliar os grupos dominantes na 

conquista e consolidação da hegemonia social, servindo-se como classe auxiliar dos 

grupos dominantes na tarefa da produção ideológica da supremacia de algumas 

classes sociais sobre outras no terreno da estrutura social (GRAMSCI, 1982).  

A análise gramsciana, nos “Cardernos do Cárcere”, leva em consideração “o 

processo histórico real de formação das diversas categorias intelectuais” (GRAMSCI, 

2010, p. 15). Para ele, os intelectuais são vistos sob dois ângulos diversos, os 

denominados orgânicos e os tradicionais. Vejamos como este os conceitua nessas 

duas variações: 

 

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no 
mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, 
uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência 
da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e 
político: o empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da 
economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc., 
etc. (...) Todo grupo social “essencial”, contudo, emergindo na história a partir da 
estrutura econômica anterior e como expressão do desenvolvimento dessa 
estrutura, encontrou – pelo menos na história que se desenrolou até nossos dias – 
categorias intelectuais de uma continuidade histórica que não foi interrompida nem 
mesmo pelas mais complicadas e radicais modificações das formas sociais e 
políticas. A mais típica destas categorias intelectuais é a dos eclesiásticos, que 
monopolizaram durante muito tempo (numa inteira fase histórica, que é 
parcialmente caracterizada, aliás, aliás, por este monopólio) alguns serviços 
importantes: a ideologia religiosa, isto é, a filosofia e a ciência da época, com a 
escola, a instrução, a moral, a justiça, a beneficência, a assistência, etc. 
(GRAMSCI, 2010 p. 15-16). 

 

Essas duas formas de percepção dos intelectuais no desenvolvimento de sua 

análise acerca do que denominou “história da cultura e da ciência política” 

(GRAMSCI, 2010) tem importância para a crítica da divisão social do trabalho no 

campo de análise do marxismo, ao discutir a redução do conceito intelectual, como 

se este fosse somente um dado para os ditos especialistas ou ao grupo societal que 
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se intitula com tal alcunha. Para as formulações gramscianas, o intelectual é uma 

característica de nossas dotações mentais enquanto ser humano, e não como algo 

meramente distintivo em si, observando é claro as determinações históricas nas 

quais essa condição vai sendo ideologizada pelo conjunto das relações sociais de 

classe: 

 
Por isso, seria possível dizer que todos os homens são intelectuais, mas nem 
todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais (assim, o fato de que 
alguém possa, em determinado momento, fritar dois ovos ou costurar um rasgão 
no paletó não significa que todos são cozinheiros ou alfaiates). Formam-se assim, 
historicamente categorias especializadas para o exercício da função, mas 
sobretudo em conexão com os grupos sociais mais importantes, e sofrem 
elaborações mais amplas e complexas em ligação com o grupo social dominantes 
(GRAMSCI, 2010, p. 18-19). 
 
 

Para essa noção gramsciana sobre as características e funções dos intelectuais 

na sociedade é explícito o entendimento de que a forma intelectual só prefigura no 

desenvolvimento histórico das forças produtivas, ou seja, no conjunto das relações 

sociais de produção, não sendo possível conceber intelectual como um ser que paira 

acima das classes sociais em que foi “produzido”: 

 
A relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é imediata, como 
ocorre no caso dos grupos sociais fundamentais, mas é “mediatizada”, em 
diversos graus, por todo o tecido social, pelo conjunto das superestruturas, do qual 
os intelectuais são precisamente os “funcionários” (GRAMSCI, 2010, p 20). 

 

 Em uma sociedade de classes, os intelectuais vão assumindo importância à 

medida de suas configurações sociais em termos da conquista e predomínio da 

hegemonia de classes. Esse predomínio de uma classe dominante sobre a classe 

subalterna é mediatizado pelos intelectuais, naquilo que se refere à consolidação do 

poder hegemônico do grupo dominante, por meio do consenso e/ou das forças 

coercitivas legitimadas pela organização da sociedade política (ESTADO), como 

bem referendou Gramsci (2010). 

 Há ainda uma compreensão ou mesmo diferenciação entre categorias de 

intelectuais, os ligados ao campo e os situados no meio urbano. Os intelectuais do 

tipo urbano e rural assumem posições distintas no processo de formação das 

sociedades e colaboram na organização da cultura a partir do advento da 

modernidade, do qual a cidade e sua lógica de desenvolvimento industrial e o 
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mundo rural com suas continuidades e rupturas, legadas de períodos históricos 

anteriores, reúnem para si suas próprias categorias de intelectuais (GRAMSCI, 

1982).    

 Os intelectuais oriundos do universo rural são categoricamente vistos como 

tradicionais notadamente vinculados aos aspectos das relações sociais mais 

provincianas e a eles estão ligados figuras como sacerdotes, bacharéis em direito, 

professores, profissionais da saúde. É o típico indivíduo que possui um padrão de 

vida acima dos que trabalham na terra, os camponeses: 

 
Não se compreende nada da vida coletiva dos camponeses, nem dos germes e 
fermentos de desenvolvimento nela existentes, se não se leva em consideração, 
se não se estuda concretamente e não se aprofunda esta subordinação efetiva 
aos intelectuais: todo desenvolvimento orgânico das massas camponesas, até 
certo ponto, está ligado aos movimentos dos intelectuais e deles depende 
(GRAMSCI, 2010, p. 23).   

 

 No âmbito dos intelectuais ditos urbanos, sua condição histórica é um tanto 

diversa, por terem sido partícipes do desenvolvimento das cidades em seu processo 

de industrialização. Os intelectuais do universo citadino foram testemunhos 

privilegiados e ideólogos da incipiente força da indústria nas formas de organização 

do modo-de-produção com o surto de urbanização no mundo pós-revolução 

industrial: 

 
(...) Os intelectuais de tipo urbano cresceram junto com a indústria e são ligados 
às suas vicissitudes (...). O caso é diverso para os intelectuais urbanos: os 
técnicos de fábrica não exercem nenhuma função política sobre suas massas 
instrumentais, ou, pelo menos, é esta uma fase já superada; por vezes, ocorre 
precisamente o contrário, ou seja, que as massas instrumentais, pelo menos 
através de seus próprios intelectuais orgânicos, exerçam uma influência política 
sobre os técnicos (GRAMSCI, 2010, p. 22-23). 
 

  
 A ideia de intelectualidade desenvolve-se para além da concepção burguesa de 

meritocracia oriunda da ideologia do individualismo. Intelectual é uma categoria de 

análise para abordar o próprio desenvolvimento sócio-histórico de determinada 

sociedade, em especial as ocidentalizadas. Cabe destacar que o intelectual é um 

elemento político no construto do processo de dominação e hegemonização das 

classes dominantes sob os subalternos, considerando também que as classes 
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subalternas produzirão ao longo das lutas de classes seus próprios intelectuais, 

comumente ditos como orgânicos: 

 
O intelectual orgânico do proletariado não pode contentar-se em fazer parte da 
linhagem do velho intelectual; ele deve ser a sua negação, e representar em 
relação ao outro um ponto de ruptura (...). Orgânico é o intelectual cuja relação 
com a classe revolucionária é fonte de pensamento comum (...). A relação 
orgânica, ao contrário, é reconhecida, proclamada, teorizada, politicamente 
desejada, para melhor defender “a nova concepção do mundo” de que é portadora 
a classe revolucionária ascendente (MACCIOCCHI, 1977, p. 197-198). 

  
 
 Como já descrito anteriormente, a partir da teoria gramsciana é possível dizer 

que cada classe social produz os seus intelectuais. O destaque aqui é para a ligação 

dos intelectuais diretamente envolvidos com o proletariado, demonstrando como 

esse vínculo orgânico é capaz de ser esboçado nas teorias sociais que explicam a 

formação histórica dessa classe desfavorecida em detrimento às opulências e 

processos de dominação das classes dominantes: 

 
O intelectual organicamente ligado ao proletariado, novo cimento entre infra e 
superestrutura, nasce, repetimos, de uma transformação do velho modo de pensar 
e conhecer, e seu ser intelectual (enquanto especialista) se desdobra em um ser 
“político”, transformando sua ação em um engajamento vivido “totalmente na ação 
histórica”, que ele realiza enquanto intelectual militante (...). A ligação orgânica 
modifica as relações entre os intelectuais, considerados num sentido amplo como 
dirigentes em cada um de seus campos específicos, e o povo, criando assim uma 
relação dialética estreita entre dirigentes e dirigidos: é então que aparece o novo 
bloco histórico”, como unidade entre infra e superestrutura, cuja ligação é 
assegurada pelos intelectuais” (MACCIOCCHI, 1977, p. 198). 

 
 

 O intelectual orgânico do proletariado já traz em si uma condição de atuação em 

defesa de uma práxis política da classe. Atribui a si mesmo a tarefa de produzir uma 

teoria crítica que subsidie a formulação de teses acerca da realidade histórico-social, 

como recurso intelectual para a formação de uma consciência crítica diversa das 

proposições teóricas e ideológicas das classes dominantes18: 

 
A missão do intelectual orgânico é empreender e realizar a “reforma intelectual e 
moral” que leva toda a massa a ascender ao status de intelectual, rompendo com 
a antiga subordinação do povo à cultura tradicional e reconciliando-o com sua 
própria cultura (MACCIOCCHI, 1977, p. 198).  

                                                 
18

 A produção teórica de Florestan Fernandes não foge desse escopo, doravante uma teorização do 
processo de formação e revolução das classes dominantes no Brasil e de sua consolidação 
hegemônica enquanto ordem autocrática burguesa no Brasil (FERNANDES, 1987). 
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 O intelectual orgânico aparece, nos dizeres de Gramsci (1987; 2010), como 

organizador da cultura e formulador de uma cosmovisão voltada para as 

transformações sociais necessárias na formação de um novo bloco histórico: 

 
O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloqüência, motor 
exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas numa inserção ativa na vida 
prática, como construtor, organizador, “persuasor permanente”, já que não apenas 
orador puro – mas superior ao espírito matemático abstrato; da técnica-trabalho, 
chega à técnica-ciência e à concepção humanística histórica, sem a qual 
permanece “especialista”, e não se torna “dirigente” (especialista + político) 
(GRAMSCI, 2010, p. 53). 

  
 
 A caracterização do pensador como indivíduo atuante configura nova percepção 

ao papel dos intelectuais no âmbito das configurações sociais e de classes, pois 

como já dito, legitima toda uma ordem existente e projetos em disputa, no caso de 

forças em oposição. Projetos de desenvolvimento social são mais bem entendidos 

no contexto da elaboração de pensamentos conservadores ou revolucionários, razão 

suficiente para garantir aos intelectuais sua expressão enquanto sistematizadores de 

processos históricos, tendo como suporte a materialidade do desenvolvimento das 

forças de produção: 

 
O intelectual já não é mais somente um aliado, um companheiro de viagem, uma 
força de prestígio para negociar sua influência, ou mesmo uma grande figura de 
teórico e de artista, mas uma força potencial organicamente ligado ao proletariado 
na luta por uma nova hegemonia (...). Gramsci acredita que os intelectuais podem 
ser arrancados ao “bloco reacionário” no momento da sua desagregação, ou 
mesmo antes dela, e que eles podem tornar-se “intelectuais orgânicos” do 
proletariado no momento em que a nova classe revolucionária assumir a função 
dirigente, em todo setor da sociedade civil e política (MACCIOCCHI, 1977, p. 193-
194). 
 

 

 Nesse sentido é preciso entender as formulações de Gramsci (2010) 

relacionadas à função da classe e dos intelectuais como organizadores e dirigentes 

da cultura tendo como referência suas elaborações sobre a questão do partido. Em 

suas inferências, o partido é um elemento fundamental para a conquista da 

hegemonia de classe, sendo este considerado pelo pensamento gramsciano como 

“Príncipe moderno” (MACCIOCCHI, 1977): 
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O que se torna o partido político em relação ao problema dos intelectuais? É 
necessário fazer algumas distinções: 1) para alguns grupos sociais, o partido 
político é nada mais do que o modo próprio de elaborar sua categoria de 
intelectuais orgânicos, que se formam assim, e não podem deixar de formar-se, 
dadas as características gerais e as condições de formação, de vida e de 
desenvolvimento do grupo social dado (...) 2) o partido político, para todos os 
grupos, é precisamente o mecanismo que realiza na sociedade civil a mesma 
função desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto e mais sintético, na 
sociedade política, ou seja, proporciona a soldagem entre intelectuais orgânicos 
de um dado grupo, o dominante (...) o partido político desempenha sua função 
muito mais completa e organizativa do que, num âmbito mais vasto, o Estado 
desempenha a sua: um intelectual que passa a fazer parte do partido político de 
um determinado grupo social confunde-se com os intelectuais orgânicos do próprio 
grupo (GRAMSCI, 2010, p. 24). 
 

 

 A participação de intelectuais nos partidos deve ser concebida como uma 

extensão de suas crenças, ideologias ou mesmo convicções sobre os rumos do 

desenvolvimento das nações e do mundo. No campo das esquerdas, a presença de 

intelectuais leva em consideração os desafios de alteração da ordem existente, e 

que vem de encontro às expectativas e projetos de superação das condições sociais 

de existência. Sendo assim, o partido na concepção gramsciana é o  intelectual 

orgânico coletivo e como tal deve exercer a direção, organização e educação da 

classe trabalhadora (GRAMSCI, 2010). 

 O partido teria como tarefa conduzir processos de liderança objetivando 

transformações sociais e conclamando as massas para a adesão a esse projeto. 

Conforme Macciocchi, o partido é: 

 
a força capaz de içar as massas ao mais alto nível da consciência intelectual da 
vanguarda; uma espécie de “homem coletivo” ou uma força intelectual homogênea 
suscetível de articular as relações complexas entre massas-partido-grupo dirigente 
(...) o partido faz de cada um de seus aderentes um “intelectual”, na medida em 
que procura um interesse e um engajamento político geral, na medida em que 
tende a fazer de cada um dirigente, isto é, lembremo-lo, um homem político + um 
especialista, e em que ele forma “intelectuais orgânicos (MACCIOCCHI, 1977, p. 
201-202).  
 

 

 Esse denominado “intelectual coletivo” apropria-se da possibilidade política de 

reunir em torno de si um “programa”, cuja filosofia da práxis é fator sine quo non na 

alteração de hábitos de passividade das massas ou subalternos, como é comumente 

chamado o indivíduo por Gramsci (1987) sem esse vínculo político. O partido como 

esse ente intelectual, portanto, orgânico, responde às necessidades históricas e às 
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demandas de participação política e atua na construção de novos pensamentos em 

prol da emancipação dos indivíduos historicamente expropriados da práxis política: 

 
É esse o vínculo que liga o intelectual à classe operária, para transformá-lo em 
elemento “orgânico”, essa elaboração de uma concepção nova do mundo, que ele 
efetua em estreita colaboração com os intelectuais tradicionais subtraídos por ele 
à classe historicamente condenada. Essa concepção nova do mundo (...) cria uma 
vontade coletiva, uma convergência de objetivos, a consciência de representar a 
expressão mais acabada do movimento histórico pela emancipação universal, e 
esse processo de elaboração deve ser concebido em seu desenvolvimento real 
como uma luta e não como uma variante da filosofia das luzes. O intelectual – e 
praticamente todos terminam por tornar-se isso, na medida em que sua 
participação no partido político obriga-os a superar as atividades limitadas do 
grupo social e econômico de que são originários, para levá-los a engajar-se mais 
amplamente no plano nacional e internacional – transforma-se em “intelectual 
orgânico” do proletariado, para finalmente fundir no “intelectual coletivo”( 
MACCIOCCHI, 1977, p. 202). 
 

 

 Silva (2011), ao escrever sobre sociedade e política tomando como referência o 

pensamento gramsciano vai reforçar o conceito de intelectual orgânico associado à 

realidade complexa e à construção da consciência dessa complexidade como 

elemento importante de dado contexto histórico. Essa consciência somente é 

possível de ser elaborada mediante a formulação da visão crítica da própria 

realidade na qual os indivíduos existem historicamente. “O ato intelectual é, então, 

um ato político, pois consiste numa inserção ao contexto social, na decifração das 

relações de poder e nos processos de dominação” (p. 99): 

 
O que Gramsci tentou chamar a atenção é justamente o fato de que há um 
movimento de formulação teórica em busca de uma maior coesão social e de 
ações práticas não só do lado revolucionário, mas também do lado da 
manutenção do status quo, em diferentes matizes. E que, por trás desse 
movimento, há uma busca de maior capacitação técnica (instrumentalização), em 
que obviamente há uma seletividade para servir aos seus interesses. Portanto, 
trata-se de enxergar o processo histórico e os interesses gerais de classe. 
Reconhecer esse movimento histórico não nos tira o caráter de esquerda e nosso 
compromisso com a justiça social, apenas nos torna mais precavidos face ao que 
está em curso em termos de embates (SAITO E AZEVEDO, 2011, p. 08). 

  
 
 De acordo com Saito e Azevedo (2011), a ampliação da categoria de intelectual 

orgânico nos estudos gramscianos não está somente relacionada ao intelectual de 

esquerda, mas também aos ditos intelectuais da ordem. Esses autores, utilizando-se 

de outro estudioso do pensador italiano, subtraem assim o entendimento quanto à 

conceituação do termo: 
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orgânico, em síntese, é o intelectual que participa, que age, que ajuda na 
formulação de uma nova hegemonia ou se engaja na manutenção da hegemonia 
existente. De um lado e do outro, a organicidade vem do comprometimento, da 
participação, na formulação de idéia que ajudem na ação política, seja ela 
hegemônica ou contra-hegemônica (RESENDE apud SAITO E AZEVEDO, 2011, 
p. 06).  
 

 
 Essa interpretação do conceito de intelectual orgânico coaduna com Gramsci 

quando este afirma que cada classe social produz seus próprios intelectuais. A não 

autonomia dos intelectuais frente às relações sociais de produção e sua ligação com 

as classes fundamentais em quaisquer modos-de-produção é que fazem esses 

intelectuais vincularem-se de maneira orgânica a esses grupos, na maioria das 

vezes como ideólogos dessas mesmas classes. Mais do que pertencimento 

originário a classes vinculadas, o compromisso teórico/prático constitui-se no projeto 

de sistematização de novas concepções de mundo. 

 
Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função social no mundo 
da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou 
mais camadas que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não 
apenas no campo econômico, mas também no social e político (GRAMSCI, 2010, 
p. 15).   

 
 

 A distinção entre intelectual orgânico do proletariado e os diretamente 

associados às classes privilegiadas se dá pela capacidade dos primeiros em auxiliar 

na criação de quadros militantes orientados pela filosofia da práxis. Isso significa a 

superação dos mecanismos ideologizantes das classes dominantes e a tentativa de 

construir uma hegemonia nova calcada nos valores e lutas do proletariado, tida, 

nesse pensamento, como classe fundamental para quaisquer processos 

revolucionários a serem construídos.  

 Nesse sentido, o intelectual orgânico ligado ao proletariado seria responsável 

por conceber uma revisão teórica no que diz respeito à desagregação da hegemonia 

das classes dirigentes até então constituídas historicamente, para favorecimento da 

criação de um novo bloco histórico: o do proletariado (PORTELLI, 1977).  

 Para Santos e Comar (2011):  

 
Gramsci, em seus estudos, demonstra que os intelectuais estão organicamente 
ligados ao grupo dominante, assumindo assim a função de “agentes da 
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hegemonia”. No entanto, o autor focaliza o problema dos intelectuais sob outra 
dimensão, a que nos interessa por ora. Ao utilizar a denominação “intelectuais 
orgânicos” como força potencial ligada organicamente a classe trabalhadora (...) 
demonstra a possibilidade da efetiva “reforma intelectual e moral” que levará toda 
massa a asceder à filosofia da práxis (p. 12). 

 
 
 A leitura gramsciana sobre a organicidade do intelectual relacionado à classe 

trabalhadora é de fato sui generis ao situar esse indivíduo social com uma forte 

responsabilidade e desafio a ser enfrentado, pois diferentemente dos intelectuais 

envolvidos com a práxis da ordem, aos intelectuais orgânicos do proletariado resta a 

árdua missão de colaborar com a classe trabalhadora na fundamentação da visão 

crítica da formação histórica das próprias classes e se engajar junto a esse grupo 

para subverter a lógica de dominação.  

 A tarefa do intelectual orgânico das classes subalternas é mais complexa e de 

maiores desafios na ruptura com a forte ideologização da condição das próprias 

classes sociais como fundamento e explicação da dinâmica das sociedades em suas 

formações históricas. 

 
Segundo ele [Gramsci] toda classe social tem seus intelectuais (1982), tanto a 
classe burguesa ou a proletária. Mas, a grande preocupação dele era com as 
camadas populares; estas é que necessitavam dos conhecimentos dos 
intelectuais orgânicos para ajudar a realizar uma leitura do mundo e, assim, 
possibilitar construir alternativas de hegemonia, no contexto de luta pela 
qualificação da vida, em todos os sentidos: espirituais e/ou materiais (SILVA, 
2011, p. 100).  

 
 
 Para Pinto (2011), os intelectuais orgânicos do proletariado precisam ser 

capazes de fazer enfrentamento na luta pela construção da hegemonia de classe e 

isso somente é possível na unidade entre ação e ideia, substância da articulação 

entre os intelectuais e a classe trabalhadora. Segundo a autora: 

 
Gramsci diz que a luta pela hegemonia não termina simplesmente com a tomada 
do poder, e a preparação operacional para a revolução, a natureza e a 
organização deste tipo de “exército” (o Partido) que levará à conquista é uma 
preocupação. O ponto fundamental do problema reside não na organização formal 
– Gramsci aqui é um leninista – mas na natureza da relação entre o Partido e a 
classe trabalhadora. Aqui, para nós é importante vermos como o intelectual se 
situa nesta relação (Partido/classe trabalhadora). O Partido deve não apenas 
guiar, ensinar e “representar” a classe, mas também fundamentar-se em sua 
atividade mobilizada como classe (PINTO, 2011).  
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 Com respeito aos intelectuais orgânicos comprometidos com o proletariado 

entende-se como orientação de sua práxis acompanhar e atuar junto à classe 

trabalhadora para que esta possa conquistar a hegemonia e se tornar a classe 

fundamental. “Não basta ser um bom teórico, se faz necessário, para se ocupar este 

lugar, que se tenha uma “praxis” coerente com a luta de se fazer da classe 

trabalhadora, a classe hegemônica” (PINTO, 2011): 

 
E, mais uma vez, é preciso não esquecer que ação e idéia são uma unidade 
inseparável. Não basta o discurso teórico brilhante, é preciso, antes de tudo, a 
ação coerente com o discurso da “classe trabalhadora” através de seus 
intelectuais orgânicos, independente de suas origens sociais, se possível (PINTO, 
2011). 

 
 
 Pela trajetória histórica do sociólogo Florestan Fernandes é possível destacá-lo 

como intelectual com essas descrições feitas acima, em nosso esboço teórico. “O 

intelectual não pode se dissociar da prática política, sob pena de perder a 

perspectiva de classe e cair no vício acadêmico do pensamento abstrato” 

(FERNANDES, 1991, p. 184).  

 Essa convicção, diríamos militante, do intelectual orgânico é amplamente 

consciente ao se tratar de Florestan Fernandes e de sua condição de sociólogo. Em 

entrevistas e/ou oportunidades que teve de falar de si como esse intelectual ativista, 

deixa claro que a sua situação histórica era de alguém pertecente as camadas 

inferiores e foi este aspecto diferencial que o marcou em sua trajetória acadêmica e 

política (COHN, 2008): 

 
Nunca tive medo de ser simultaneamente as duas coisas: um sociólogo que 
procura servir à busca de uma verdade por meio científico e o propagandista que 
procura convencer os outros a ver o que tiram desta realidade para transformar o 
mundo (FERNANDES apud COHN, 2008, p. 12).  
 
 

 Florestan Fernandes afirma nesse conjunto de entrevista seu compromisso 

como intelectual investido de uma perspectiva teórico/prática em prol de transformar 

sua atividade profissional e posteriormente política (como Deputado Constituinte) em 

instrumentos para a formulação de novas formas de pensamento e de rompimento 

com o conservadorismo das classes que historicamente ocupavam o poder: 
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A minha pretensão, a minha grande aspiração era que a sociologia se 
transformasse numa ciência empírica, em uma ciência capaz de explorar a 
pesquisa empírica, sistemática, e, ao mesmo tempo, capaz de construir teorias, 
principalmente válidas para um país como o Brasil e com vistas à aplicação em 
uma relação política com a realidade (FERNANDES, 1983, p. 151).  

 
 
 Tal qual vislumbrado nesse trecho da entrevista do sociólogo, há uma 

propugnação teórica e social de Florestan Fernandes quanto à pesquisa social no 

Brasil, como uma forte característica de defesa do pesquisador, investido 

individualmente da preocupação com as questões sociais as quais o 

desenvolvimento do conhecimento deveria estar a serviço. De fato, também é 

possível perceber sua preocupação com o rigor da produção científica, sendo para o 

sociólogo dois espaços diferenciados: o da pesquisa e o da militância, mas não eram 

na sua visão, elementos dissociados (COHN, 2008).  

 Mesmo quando voltado de forma sistemática para seus estudos acadêmicos, 

não conseguira desvencilhar suas teses e proposições teóricas dos grandes 

problemas sociais aos quais historicamente a formação social brasileira vem 

desenvolvendo em seu interior processo de consolidação do que denominou de 

autocracia burguesa e tudo o que acompanhou a constituição da hegemonia 

burguesa em termos de dependência externa (FERNANDES, 1987). 

 Em uma entrevista concedida à Revista Teoria e Debate (1991), Florestan 

Fernandes responde uma das indagações que o entrevistador fez com relação a sua 

maneira de vincular teoria e prática. Como resposta, o sociólogo afirmou:  

 
Em 1964, a minha inclusão em uma lista de professores a serem inquiridos pelos 
policiais militares estava ligada à minha própria vida intelectual. Quando eu 
cheguei à Universidade, eu era o Florestan de origem proletária, o que nunca 
neguei. Eu não procurei na Universidade um meio de ascender socialmente e me 
confundir com as elites. Sempre tive um papel ativo: me tornei assistente na 
Faculdade de Filosofia, e a primeira coisa que comecei a fazer foi combater a 
cátedra, uma forma arcaica de autoridade do professor, e a lutar para a 
autogestão coletiva do Departamento. Inclusive, defendi a gestão paritária. Fiz 
parte das campanhas de defesa da escola pública, pelas reformas estruturais de 
base e pela reforma universitária. Em 1964, puniu-se esse padrão intelectual, 
indesejável em uma sociedade na qual as elites querem manter a sua ordem de 
qualquer maneira. (FERNANDES, 1991, p. 185). 
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 Para Barão (2008), Florestan Fernandes inaugurou o que foi chamado de 

sociologia crítica por ter-se entrincheirado nos esforços de produção de uma teoria 

ampla e com abordagem de vários temas históricos e sociais para responder aos 

dilemas contemporâneos das forças do capitalismo e os rumos da dita revolução 

burguesa no Brasil:  

 
Florestan foi um grande pensador que elegeu um problema e dedicou a vida 
inteira a compreendê-lo e transformá-lo, no sentido da décima primeira Tese de 
Feuerbach escrita por Marx. Como intelectual de esquerda e marxista 
conseqüente, esforçou-se na análise da realidade brasileira e produziu 
conhecimentos visando transformá-la. Em sua complexa obra, nota-se a 
preocupação constante em explicar o capitalismo e oferecer referências para 
entender o dinamismo da luta de classes na formação econômica e social latino-
americana. Dois eixos pautam as escolhas de suas investigações e produção 
científica: desenvolvimento da ciência social e relevância histórico-social. Com 
efeito, as pesquisas e as lutas sociais empreendidas (índios, negros, folclore, 
defesa da escola pública, reforma universitária) representaram a perspectiva de 
explicar a sociedade a partir dos oprimidos, dos dominados e da transformação 
social (BARÃO, 2008). 

 

 
 Silva (2011) destacará em Florestan Fernandes o redimensionamento da 

sociologia brasileira tendo como fio condutor o desenvolvimento de pensamento 

social brasileiro de forma crítica e com matizes políticas, sintonizadas com seu 

caráter intransigente e rigoroso na atuação quanto aos principais problemas de seu 

contexto histórico, sendo um partícipe dos acontecimentos e provocações em nível 

nacional, portanto, um intelectual militante e divulgador de suas ideias: 

 
Ora,  inspirando-se  em  Gramsci ,  Florestan  compreende  que  nossas    classes 
dominantes ou possuidoras lograram formar seu núcleo de intelectuais orgânicos 
da ordem, disposto a atuar como “cérebro pensante” das elites no poder, mas, por 
outro lado, que a pressão radical de baixo para cima exige que os intelectuais se 
reeduquem e transformem sua própria natureza humana para se converterem, 
eles próprios, numa “força social revolucionária”. De tal maneira, o sociólogo 
brasileiro reforça o pensamento do autor italiano, por entender que a reeducação 
revolucionária do intelectual orgânico das classes trabalhadoras, o qual se 
manifesta como a personificação daquela intelligentsia crítica e militante, deve 
encaminhá-lo ao repúdio da “atrofia burguesa” (SILVA, 2011, p. 09). 

  

 

Florestan Fernandes imputará à sua condição de intelectual, a responsabilidade 

de orientar e acompanhar processos de intervenção e transformação da sociedade, 

agregando a partir de si o caráter volitivo da ruptura com a ordem autocrática 

existente e o desafio de conscientizar a classe trabalhadora como sujeito coletivo.  



47 

 

“Em mais de uma ocasião, Florestan disse que aspirara a ser um "intelectual 

orgânico" (BATATAIS, 2005). A afirmação atesta a consciência de si como um 

sujeito não somente acadêmico, mas com clareza de suas opções no vínculo 

estabelecido com o operariado e suas próprias raízes, a lembrar:  

“aos seis anos comecei a trabalhar, não fiz ensino primário senão parcialmente; só 

os três primeiros anos num pequeno período e que estive numa outra escola perto 

da casa da minha madrinha” (FERNANDES, 1981, p. 100). 

Essa lembrança de sua condição de classe na infância o fez perseguir uma 

integridade e consciência das formas com as quais foi socializado desde a tenra 

infância e de seus laços com o operariado, o que evidenciou influência sobre o 

sociólogo diante de sua nova condição social, afinal, integrou aos grupos culturais e 

intelectuais da época com bastante envergadura, sem, é claro, deixar-se cooptar 

pelas novas relações na ascensão enquanto professor e pesquisador respeitado por 

seus pares e indivíduos que de alguma forma mantinha regularmente contato com 

Florestan, como é o caso de alunos, orientandos, pessoas interessadas em estudar 

e ouvir suas interpelações. 

Os caminhos para responder aos anseios das lutas sociais encontrariam, no fim 

dos anos 70 do século XX, a atividade publicista, a qual o pensador enxergou como 

potencial instrumento da classe trabalhadora para fortalecer sua organicidade e seu 

projeto inserido na luta para constituição de um novo bloco histórico, mediatizado. 

Nesse novo momento, com a atividade publicista, Florestan garantia suas 

contribuições em vários lugares onde era convidado, além dos escritos em jornais de 

circulação nacional. 

 

 
1.3 – A definição de campo intelectual  
 
 O sociólogo Pierre Bourdieu apresenta como uma de suas teses a noção de 

sistema simbólico relacionado ao poder e à ideia de habitus como configuração do 

denominado poder simbólico. “O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível 

que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 

estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1989, p. 07-08). Essa 

construção sociológica do sistema simbólico configura o conjunto de suas pesquisas, 
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diretamente associadas ao campo do simbolismo. Tem como referências para 

elaboração dessa tese, acerca do sistema simbólico, os clássicos da sociologia 

(Durkheim, Marx e Weber), e toma essas matrizes do pensamento social como 

fundamentos de sua teorização do aspecto simbólico. Para a compreensão desses 

pensadores, em seu estudo, apresenta duas sínteses nas quais os sistemas 

simbólicos são analisados tendo como viés as estruturas estruturadas19.  

 A primeira síntese retoma o pensamento de Durkheim na esfera do sentido do 

mundo como ordem social, de encontro com sua atribuição de coesão social. Isso 

implicaria no âmbito da cultura, a necessidade de integração social por parte do 

indivíduo, como reforço de sua identificação com a organização social. A 

necessidade desse indivíduo estaria em se conformar com o mundo e não em 

irrompê-lo, portanto: 

 
 os símbolos são os instrumentos por excelência da integração social: 
enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação (cf. a análise 
durkheimiana da festa), eles tornam possível o consensus acerca do sentido do 
mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social: 

a integração lógica é a condição da integração moral” (BOURDIEU, 
1989, p. 10).    
 
 

 Essa síntese levaria o sociólogo francês à segunda análise, aproximando-se 

nesse momento da sociologia weberiana, passando ao processo de legitimação da 

dominação. A categoria dominação assumiria o conceito de poder simbólico em sua 

formulação e atribuiria a esse poder as configurações da legitimação política das 

classes dominantes no arcabouço dos interesses dessa classe mediante a sua visão 

de mundo, ou ethos, como assim define a perspectiva weberiana: 

 
A classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios de 
hierarquização: as fracções dominantes, cujo poder assenta no capital econômico, 
têm em vista impor a legitimidade da sua dominação quer por meio da própria 
produção simbólica, quer por intermédio dos ideólogos conservadores os quais só 
verdadeiramente servem os interesses dos dominantes por acréscimo, 
ameaçando sempre desviar em seu proveito o poder de definição do mundo social 

que detêm por delegação; a fracção dominada (letrados ou intelectuais e 

artistas, segundo a época). (BOURDIEU, 1989, p. 12). 
 

                                                 
19

 Esses termos (estrutura estruturada) são reivindicados pelo pensador francês com certa veemência 
em sua obra. A terminologia, aporte da sua teorização do sistema simbólico, tem no estruturalismo de 
Lévis-Strauss um legado e a apropriação metodológica para explicação da lógica e dinâmica da 
cultura (MICELI, 2011).  
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 O fragmento acima expressa, na análise apresentada, a crítica de Bourdieu 

ao universo dos intelectuais que, para este, têm como função produzir ideologias 

para reprodução e legitimação das classes de dominação. É no terreno da produção 

ideológica que o corpo de especialistas ou ideólogos se apresentará como 

responsáveis pela produção simbólica, tendo como função a produção de ideologia 

presente no discurso da dominação (BOURDIEU, 1989). 

 A produção ideológica deve, em seu conteúdo, dar sentido à forma do 

pensamento, ou seja, permitir ao ideólogo (intelectual) adentrar os liames entre as 

classes (dominantes e subalternas) e produzir discursos de conformação da 

realidade, perpassados pela reprodução das formas de hierarquização, sustentadas 

nesse discurso de estratificação. Tais formas de hierarquização são oriundas do 

processo de legitimação da ordem social produzida pelas classes. Essa concepção 

bourdiesiana da produção ideológica do sentido reforça o caráter de significação-

significante, de herança também estruturalista, enquanto mecanismo de interação 

entre discurso produzido por uma classe e assimilado por outra (nesse caso, 

dominada), no qual se evidencia o convencimento via discurso ideológico da 

necessidade de classes superiores na organização da sociedade.  

 A força do discurso é prontamente elaborada dentro do sistema simbólico e 

propõe como estrutura-estruturante impor a introjeção na classe dominada da 

conformação e naturalização dos processos históricos e sociais, como se o próprio 

fato da existência da dominação fosse uma condição da natureza do ser social. 

Nesse aspecto, o poder simbólico é um componente da estrutura social que desvela 

a hierarquização e o jogo de forças e luta entre as classes. “O poder simbólico, 

poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, 

transfigurada e legitimada, das outras formas de poder” (BOURDIEU, 1989, p. 15). 

 Um elemento social presente no universo social, como o poder simbólico, é 

introjetado pelo discurso no modo de viver dos indivíduos, e a aceitação desse nível 

de ideologização por parte destes é possível pelo nível de assimilação do discurso e 

das práticas advindas de seus efeitos, portanto, outro conceito articulador dessa 

análise do sociólogo é o de habitus, no qual expõe a ordem discursiva interiorizada 

pelo indivíduo como uma orientação de sentido na sua prática: 
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O habitus, como indica a palavra, é um conhecimento adquirido e também um 
haver, um capital (de um sujeito transcendental na tradição idealista) o habitus, a 
hexis, indica a disposição incorporada, quase postural -, mas sim o de um agente 

em acção: tratava-se de chamar a atenção para o primado da razão prática 
de que falava Fichte, retornando ao idealismo, como Marx sugeria nas Teses 

sobre Feuerbach, o lado activo do conhecimento prático que a tradição 

materialista, sobretudo com a teoria do reflexo, tinha abandonado 
(BOURDIEU, 1989, p. 61). 

 

 Esse conceito de habitus acompanha o pensamento bourdiesiano no 

desenvolvimento de sua sociologia dos sistemas simbólicos, como já destacada e 

integra os efeitos dos discursos produzidos e assumidos no âmbito do poder 

simbólico. O habitus engendra de forma operacional, no espaço social, a interação 

entre o simbólico e a materialidade concreta dos indivíduos.  No esforço de 

conceituação por parte de Bourdieu (1989), o habitus compõe a categoria de 

conceito no qual está explícita a correlação entre teoria e prática como dois 

elementos indissociáveis e articulados entre si. 

 Em termos intelectuais, o mecanismo/conceito de habitus engendra a prática 

intelectual como um dispositivo de acúmulo teórico por parte dos intelectuais. Isso 

implica na assertiva de considerar o trabalho de conceitualização dos teóricos como 

recurso cumulativo e cultura dessa fração de classe. O intelectual e seu grupo de 

pertencimento têm como tarefa social a produção do conceito e neste está expresso 

a formulação de um habitus de formação de ideologias, ou seja, os conceitos são 

recursos do trabalho intelectual dentro das configurações da divisão social do 

trabalho, organizada pelo modo de produção vigente. 

 Outro conceito associado ao de poder simbólico e habitus, bastante usual nas 

premissas bourdiesianas, é o termo “campo”, bastante usual na explicação de uma 

“área comum” do conhecimento e das relações sociais, sobretudo entre pares. Como 

trabalhado aqui, o campo intelectual é uma alusão a comunidade de interesse 

comum, nesse caso, o grupo que a priori, na dinâmica da divisão social do trabalho, 

especializa-se numa produção específica, por excelência, a produção de 

teorias/conceitos. 

 
Antes, é preciso situar o corpus assim constituído no interior do campo ideológico 
de que faz parte, bem como estabelecer as relações entre a posição deste corpus 
neste campo e a posição no campo intelectual do grupo de agentes que o 
produziu. Em outros termos, é necessário determinar previamente as funções de 
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que se reveste este corpus no sistema de relações de concorrência e de conflito 
entre grupos situados em posições diferentes no interior de um campo intelectual 
que, por sua vez, também ocupa uma dada posição no campo do poder 
(BOURDIEU, 2011, p. 186).  
 
 

 A expressão corpus reafirma o grupo de pertencimento social do individual, 

este sendo intelectual, notadamente ligar-se-á aos seus pares. Contudo, como 

analisa Bourdieu (2011), isso não significa a criação de um bloco monolítico, 

padrozinado, pois há diferenças no interior desse corpus, proporcionando disputas 

internas no horizonte do próprio campo constituído: o dos intelectuais. Pode-se 

afirmar, inclusive, por ser um campo vinculado ao da produção de discursos, de 

ideias e de ideologias, fator de propulsão da concorrência entre os pertencentes a 

esse campo especializado, justamente por produzirem orientação de sentido para 

organização da cultura. 

 O conceito de campo apresenta simetria com a palavra corpus, ao 

circunscrevê-la como lugar de vínculo social e identificação do grupo e da 

representação conferida. A preocupação do sociólogo está em situar a obra ou o 

intelectual no conjunto da sociedade, sem isolá-los da totalidade das relações 

sociais. Há necessidade de analisar as determinações sociais, tendo em vista a 

explicação da obra, do autor/intelectual, não a partir de suas próprias razões e 

ideias, mas situado no tempo e espaço da produção de suas sociabilidades 

históricas. É inválida a explicação por si e para si. Vejamos, como exemplo, sua 

crítica em relação a Sartre, quando este analisa Flaubert: 

 
Tendo como projeto captar as condições sociais de possibilidade de um autor e de 
uma obra tomados em sua singularidade, Sartre corre o risco de imputar aos 
fatores mais diretamente visíveis a partir do ponto de vista particular que assume 
(ou seja, os determinantes de classe da maneira como se atualizam refratados nas 
particularidades de uma estrutura familial e de uma história individual) os efeitos 
de sistemas de fatores que determinam as práticas e as ideologias de todo escritor 
na medida em que pertence a um campo intelectual dotado de uma estrutura 
determinada, por sua vez incluído em um campo do poder dotado de uma 
estrutura determinada e, mais precisamente, de todo escritor que ocupa em tal 
campo (presente, passado ou futuro) uma posição estruturalmente equivalente 
àquela do escritor considerado (BOURDIEU, 2011, p. 188).   
 

 

 As determinações históricas e o pertencimento à condição de classe não 

podem ser obliteradas dos indivíduos, compreendendo na perspectiva de análise 
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sócio-histórica esses fatores de pertencimento à estrutura. Essa posição emascula 

da análise (produzida por Sartre a respeito de Flaubert, na crítica de Bourdieu) as 

classes sociais como responsáveis pela forma como a sociedade organizou-se e os 

interesses que essas classes propalam.  

 Nesse enfrentamento, entre expoentes da intelligentsia, evidencia-se na 

posição de Bourdieu (2011) em relação a Sartre a desconsideração deste último 

quanto às determinações objetivas para a prática dos indivíduos em suas relações, 

ou seja, como já dissemos anteriormente, não é possível negar os condicionantes 

sociais como fatores que influenciam os intelectuais ou mesmo o campo intelectual. 

O campo intelectual situa-se na relação de disputa com outros (o econômico, o 

religioso, o político, para citar alguns desses lugares de posição nas relações 

sociais), além do debate interno promovido pelos pares: 

 
 Ou seja, como uma posição em um sistema de relações entre posições que 
conferem sua particularidade a cada posição e às tomadas de posição implicadas. 
Para que seja possível romper com a problemática tradicional (de que Sartre 
parece prisioneiro) a condição básica consiste em constituir o campo intelectual 
(por maior que seja sua autonomia, ele é determinado em sua estrutura e em sua 
função pela posição que ocupa no interior do campo do poder) como sistema de 
posições predeterminadas abrangendo, assim como os postos de um mercado de 
trabalho, classes de agentes providos de propriedades (socialmente constituídas) 
de um tipo determinado. Tal passo é necessário para que se possa indagar não 
como tal escritor chegou a ser o que é, mas o que as diferentes categorias de 
artistas e escritores de uma determinada época e sociedade deviam ser do ponto 
de vista do habitus socialmente constituído, para que lhes tivesse sido possível 
ocupar as posições que lhes eram oferecidas por um determinado estado do 
campo intelectual e, ao mesmo tempo, adotar as tomadas de posição estéticas ou 
ideológicas objetivamente vinculadas a estas posições (BOURDIEU, 2011, p. 190). 
 

 

  As particularidades do indivíduo histórico são relevantes, mas não é um fim 

em si mesmo. Ao se trabalhar a trajetória histórica dos sujeitos sociais, o elemento 

das configurações sociais e suas relações são fundamentais para a compreensão de 

como foram produzidas práticas e ideias no espaço de sociabilidade desses 

indivíduos. Em específico, no campo intelectual, a produção das ideias, concepções 

e teorias somente é validada se consideradas as determinações da realidade 

concreta.  

 O posicionamento e a visão dos intelectuais dependem das determinações 

objetivas, condicionadas ao status quo e ao lugar destes na estrutura de classes. 
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Para Bourdieu (2011), o campo do poder e o campo intelectual propiciam esse 

status na trajetória do indivíduo, possibilitando uma legitimação da figura do 

intelectual mediante a representação deste no universo da estrutura social, 

obviamente apropriada no jogo do poder simbólico. 

 Cabe destacar, no campo do poder, a figura do intelectual como agente 

produtor de discursos e apologias, sejam no nível da reprodução do status quo, 

sejam no processo de rompimento com a ideologia da ordem social. Essas duas 

tendências de perfil político presentes nas posturas dos intelectuais constituem o 

campo intelectual, razão esta para afirmarmos o quão arenoso é a construção de 

habitus na constituição das práticas e representações desta fração, em grande parte 

associada a outras frações das classes dominantes. 

 A pesquisa de uma obra, teórico ou concepções, deve levar em consideração 

as práticas de um dado contexto histórico da produção, investigando 

posicionamentos e expressões decorrentes da rede de relações constituída ao longo 

das trajetórias dos sujeitos e nos quais houve investimentos por parte dos indivíduos 

como premissa a priori de integração no campo intelectual20: 

 
Colocados em situação de dependência material e impotentes politicamente diante 
das frações dominantes da burguesia de onde a maioria de seus membros se 
origina e da qual participam se não por suas relações familiares e círculos de 
amigos, pelo menos por seu estilo de vida, infinitamente mais próximo do estilo da 
burguesia do que do estilo das classes médias (o que é válido inclusive para as 
categorias mais desfavorecidas da intelligentsia proletaróide, condenada às 
formas menos refinadas da vida boêmia), os escritores e artistas constituem, pelo 
menos desde a época romântica, uma fração dominada da classe dominante, que, 
em virtude da ambigüidade estrutural de sal posição na estrutura da classe 
dominante, vê-se forçada a manter uma relação ambivalente tanto com as frações 
dominantes da classe dominante (“os burgueses”) como com as classes 
dominadas (“o povo”), e a compor uma imagem ambígua de sua posição na 
sociedade e de sua função social (BOURDIEU, 2011, p. 192). 
 

 

 A referência de classe alocada pelo pensador francês aos intelectuais, como 

fração dominada da classe dominante, faz-nos inquirir se a coexistência subordinada 

                                                 
20

 Somente a partir da integração nesse campo do poder, o indivíduo, caso opte por romper com seu 

estabelecimento e sua colaboração na ordem estabelecida, pode e tem condições de propor em suas 
atividades intelectuais uma ação política mais direta, contrária aos intelectuais que permanecem 
diretamente ligados às frações dominantes. Essa é a situação histórica vivenciada por Florestan 
Fernandes em sua militância, como destaque desta pesquisa. 
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não apresenta limite ao passo que se os intelectuais são os ideólogos por excelência 

das classes dominantes. Seria possível analisá-los pela sua responsabilidade 

histórica na colaboração das produções ideológicas, como portadoras da visão 

dessas classes?  

 Isso implicaria contra argumentar, com Bourdieu, quanto à identificação dos 

intelectuais como indivíduos hierarquicamente subordinados às frações mais 

empoderadas das classes dominantes, pois os intelectuais têm tido um papel 

histórico na sistematização da visão de mundo dessas classes dominantes, portanto, 

como exposto em tópico anterior, concordamos com a identificação dos intelectuais 

como classe auxiliar (VIANA), justamente por formular um ethos, no sentido 

weberiano, ou produzir uma sistemática da falsa consciência ao se referir à 

ideologia, no sentido marxista. 

 Destarte essa posição, os intelectuais ocupam um lugar de “privilégio” na 

estrutura social e no pertencimento de classe. Por pertencerem historicamente, de 

forma hegemônica, às classes dominantes, tornam-se assim emissários desse 

segmento e de seu projeto de dominação. Os intelectuais defensores de causas da 

classe trabalhadora, para termos um contraponto, representam um ponto de cisão 

no debate interior da denominada fração de classe dominante. 

 Os intelectuais comprometidos com as classes subalternas (para usar 

expressão gramsciana) esforçam-se no enfrentamento entre os pares a partir da 

apropriação de uma teoria crítica e ainda subsidiam o debate teórico na práxis de 

grupos oriundos da classe trabalhadora, visando fortalecê-los na dinâmica da luta de 

classes. (BOURDIEU, 2011).  

 É sintomático também a menção de Bourdieu aos artistas e intelectuais, no 

campo estético (uma variante, por nós concebida, do campo intelectual), indispostos 

ao exercício da prática política, como recusa da realidade concreta, assim como 

pode ser verificado no trecho abaixo: 

 
A arte pela arte, isto é, a arte para o artista, a arte em que a arte do artista 
constitui a única matéria e cujo único destinatário é a comunidade artística, 
constitui uma arte para nada, sobre nada (...). A arte “pura” é o resultado inevitável 
do esforço por esvaziar o discurso de todo o impensado social, ou seja, desde os 
automatismos da linguagem até as significações reificadas que veicula 
(BOURDIEU, 2011, p. 196-197).  
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 Esse distanciamento da realidade expresso na reificação da estética, como 

ideário de arte e/ou criação intelectiva em si e para si, denota a coisificação do 

pensamento e a valoração da consciência como determinante para criação da 

realidade. A crítica apontada dirige-se aos cultores da ideia pela ideia, da forma pela 

forma, ou seja, a produção de uma consciência enaltecedora de si, portanto, 

coisificada.  

 Dentro da história do pensamento, o idealismo romântico, herdeiro da tradição 

iluminista (séc. XVIII em diante), reforça com bastante intensidade esse 

distanciamento de intelectuais da ordem prática, cotidiana, da vida dos indivíduos. A 

filosofia idealista desenvolve as ideias como princípio fundador da realidade 

histórica, partindo-se do mundo das ideias para o real, negando a interação dialética 

entre esses universos: ideias e ação, conforme citado na leitura de Bourdieu (2011) 

sobre Flaubert (igualmente herdeiro dessa tradição). Essa crítica estava impressa 

pelo pensamento marxista. De acordo com essa concepção: 

 
(...) diferentemente da idealista, não busca uma categoria em cada período, mas 
se mantém sempre sobre o terreno histórico real (auf dem wirklichen 
Geschischtsboden); não explica a prática partindo da idéia, mas explica as 
formações ideológicas sobre a base da prática material, através do que chega, 
conseqüentemente, também ao resultado de que todas as formas e todos os 
produtos da consciência não podem ser destruídos por obra da crítica espiritual, 
mediante a redução à “autoconsciência” ou à transformação em “fantasmas”, 
“espectros”, “visões” etc., mas tão-somente podem ser dissolvidas com a 
derrocada prática das relações sociais reais emanam essas quimeras idealistas – 
de que a força propulsora da história, inclusive a da religião, da filosofia e a de 
toda a teoria, não é crítica, mas sim a revolução (MARX e ENGELS, 2007, p. 61-
62). 
 
 

 A realidade material, concreta, é apontada por Marx e Engels, como 

sustentáculo da historicidade dos indivíduos, pois negam a noção de 

desenvolvimento das ideias distanciado da materialidade do real. Numa postura 

crítica ao “espírito” vigente no séc. XIX, de uma filosofia “desencarnada” do conjunto 

das relações sociais, fundam com o materialismo histórico dialético uma nova 

concepção diante do pensamento hegemônico na época, nomeado de idealismo 

alemão. Na crítica apresentada à filosofia e ao pensamento dominante do séc. XIX 

apontam um projeto de história sintonizado com esse paradigma, limitado “a nos 
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oferecer a história das idéias, desconectada dos fatos e dos desenvolvimentos 

práticos que lhe servem de base” (MARX e ENGELS, 2007, p. 65). 

 A teoria do campo intelectual categoricamente oferece crítica contundente aos 

agentes dessa fração da classe dominante. Mesmo situando a categoria dos 

intelectuais como fração subordinada, é imputada a esse segmento social a 

permissividade do processo de legitimação da dominação ao largo da história. Em 

concomitância com os caminhos da legitimação de classe, há indivíduos e grupos 

pertencentes ao métie do campo que apontam as fragilidades e problemas oriundos 

do agrupamento dessa dita fração de classe aos grupos dirigentes, negando, a partir 

de suas convicções, fatores como assimilação, cooptação e conformação com a 

política social organizada pela classe dominante. 

 Bourdieu (2011) insiste na observação que faz dos intelectuais integrados à 

ordem. Para ele, os intelectuais constituem, no campo do poder, uma autonomia 

relativa. Afinal, não há classe ou fração desta isolada e sem qualquer relação social. 

Entrementes, há no campo intelectual uma reprodução da ordem social vigente, 

coexistindo nesse grupo social uma interiorização de práticas recorrentes das 

consequências do desenvolvimento da estrutura social, tais como a concorrência, as 

disputas internas por cargos e funções superiores, além de níveis exacerbados de 

competição entre si. De acordo com este autor: 

 
Nestas condições, a lógica da dissimulação que singulariza o campo intelectual e 
artístico, compele escritores e artistas a romper continuamente com as normas 
estéticas vigentes, as únicas normas efetivamente dominadas pelos consumidores 
potenciais, com exceção dos outros artistas predispostos a compreender ao 
menos (não tanto as novas obras produzidas com o novo estoque) a intenção da 
ruptura com as normas estabelecidas (BOURDIEU, 2011, p. 198). 
 
 

 Os intelectuais, em caráter amplo e irrestrito, figuram no poder simbólico 

como eixos norteadores das disputas estabelecidas no campo do poder, justamente 

por estarem incluídos na produção dos bens simbólicos, o que auxilia sobremaneira 

na profusão de ideologias21. A sistemática da produção de uma falsa consciência da 

                                                 
21

  Para Marx e Engels (2007), a ideologia é a negação da relação dialética e histórica dos indivíduos 
reais em sua materialidade concreta, escamoteando ou falseando o que denominam de “processo da 
vida real” (p. 49). Em outras palavras, ideologia como sistematização da falsa consciência, pois para 
estes a determinação da consciência parte das condições reais de vida desses indivíduos, enfim, 
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realidade é o recurso heurístico eficaz para acomodação da consciência, nesse 

caso, já reificada. 

 A relativização da autonomia dos intelectuais deve-se à produção ideologias, 

como característica “inerente” a esse campo e função no interior da divisão social do 

trabalho. Assim, os intelectuais ou ideólogos – nesse ínterim, formam o segmento 

especializado nesse tipo de produção. Se produzirem ideologias a partir da 

subserviência à fração de classe dominante, ou movidos pelos interesses de 

integração ao status quo o fazem, conforme já pronunciamos, na procura de 

ascensão social e pela incessante busca de reprodução do poder (BOURDIEU, 

1989). 

 Na busca por lugares de privilégios na ordem vigente, os intelectuais movem-

se na direção da distinção social, ocupando na escala hierárquica postos de auxílio 

nas organizações políticas, no Estado e seus aparelhos, nos sindicatos e grupos 

provenientes de instituições organicamente vinculados com o projeto de sociedade 

planejado pelas classes de domínio. Logo, há uma incompatibilidade, como 

preferem os intelectuais de tendência idealista, de se autoperceberem como 

indivíduos apolíticos, pois como produzem ideologias estão a serviço de um 

horizonte político de conservação da esfera social dominante: 

 
Assim, a produção das ideias acerca do mundo social acha-se sempre 
subordinada de facto à lógica da conquista do poder, que é a da mobilização do 
maior número. Daqui, sem dúvida, o privilégio concedido, na elaboração da 
representação legítima, ao modo de produção eclesial, no qual as propostas 
(moções, plataformas, programas, etc) são de imediato submetidas à aprovação 
de um grupo e só podem pois ser impostas por profissionais capazes de manipular 
ao mesmo tempo ideias e grupos, de produzir ideias capazes de produzir grupos 
manipulando estas ideias de maneira a garantir-lhes a adesão de um grupo” 
(BOURDIEU, 1989, p. 175). 
 
 

 Certo nível de consenso da autoimagem de portadores da capacidade de 

pensamento é socializado entre esse grupo como mecanismo de preservação de 

suas atribuições e possibilidades de servirem às elites dirigentes. Essa forma de 

egolatria ou vaidade coletiva por parte dos intelectuais sustenta uma psicologia 

                                                                                                                                                         
ideologia é um conjunto de ideias que expressam as vontades e visões de mundo das classes 
dominantes, no decorrer da constituição dos modos de produção existentes.  
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desenvolvida mediada pelas representações sociais historicamente delineadas para 

a perpetuação da “espécie” no campo do poder. 

 Por esse motivo, convence-nos o fato de os intelectuais atuarem, mesmo 

veladamente, em algumas situações ou particularidades no espectro do campo 

político, lugar de garantia e de sobrevivência diante das lutas e embates entre as 

classes sociais. Desse modo, a produção do campo ideológico está diametralmente 

sintonizada com o espaço político, enfim, das decisões dos mandatários da ordem, 

ou como vemos na expressão gramsciana, em sintonia com o bloco no poder. Essa 

necessidade de sobrevivência política dos intelectuais reforça a qualificação dos 

mesmos como sujeitos sociais pertencentes às classes auxiliares: 

 
 O capital político é uma forma de capital simbólico, crédito firmado na crença e no 
reconhecimento ou, mais precisamente, nas inúmeras operações de crédito pelas 
quais os agentes conferem a uma pessoa – ou a um objecto – os próprios poderes 
que eles lhes reconhecem (BOURDIEU, 1989, p. 187-188). 
 
 

 Importa aos intelectuais o constructo de uma imagem no interior da cultura no 

qual se apresentem como paladinos da razão, logo, dos fatos e acontecimentos, 

emprestando-se o mérito de porta-vozes da verdade e da confiança no devir 

histórico. Urge considerá-los especialistas da eloquência e guardiões da tradição 

racional no percurso do conhecimento desenvolvido a partir da modernidade. Porém, 

evidentemente condicionados às determinações das classes hegemônicas. 

 Bourdieu (1983) em uma de suas entrevistas concedidas explicita a crítica 

contundente feita aos intelectuais interessados na manutenção do status quo e de 

sua reprodução enquanto fração de classe aliada às classes de domínio. Existem 

interesses desse campo específico na reprodução de suas funções no interior da 

cultura, subordinados à estrutura-estruturante da organização da sociedade de 

classes. 

 Esses interesses podem ser analisados pela capacidade de o intelectual se 

situar em um lugar de privilégio na composição do social, de sua distinção em 

relação a outrem em termos de classificação. “Parece-me que é apenas a condição 

de conhecer e dominar o que o determina, que o intelectual poderá cumprir a função 

liberadora que a ele se atribui (...)” (BOURDIEU, 1983, p. 58). 
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 A análise pertinente aos intelectuais, como indivíduos pertencentes a uma 

classe social (subordinada, dominada, auxiliar), leva em consideração suas práticas 

e disposições no estabelecimento destes no desenvolvimento das classes sociais, 

naquilo que o pensamento bourdiesiano traduz como sistema de disposição, ao qual 

acrescenta: 

 
(...) toda a experiência biográfica (o que, como não existem duas histórias 
individuais iguais, faz com que não existam dois habitus idênticos, embora haja 
classes de experiências e, portanto, classes de habitus – os habitus de classes). 
Esses habitus, espécies de programas (no sentido da informática) montados 
historicamente estão, de certa maneira, na origem da eficácia dos estímulos que 
os detonam, pois estes estímulos convencionais e condicionais só podem se 
exercer sobre organismos dispostos a percebê-los (BOURDIEU, 1983, p. 60). 
 
 

   Nesse sentido, o estudo sobre a trajetória histórica dos intelectuais, em 

específico nosso estudo sobre Florestan Fernandes, precisa evidenciar as 

contiguidades inerentes desse estudioso dentro de um campo intelectual constituído 

e nas relações de poder conferidas por esse campo, desenroladas 

consequentemente por essa expressão teórica aludida por Bourdieu (2011): um 

habitus socialmente desenvolvido. 
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CAPÍTULO II  

 

 FLORESTAN FERNADES: DEPENDÊNCIA, CLASSES SOCIAIS E REVOLUÇÃO  

 

 Nesse capítulo esboçaremos dois conceitos elementares presentes na obra do 

sociólogo Florestan Fernandes: classes sociais e revolução. São dois conceitos 

fundamentais para compreender a totalidade de seu pensamento e sua desenvoltura 

no campo intelectual. 

 A década de 1950 para o pensador é marcada por seu envolvimento teórico 

com problemáticas nacionais, postas em debate, que compõem o cenário brasileiro 

naquele contexto sócio-histórico. Nessa década, Florestan Fernandes envolve-se 

com uma pesquisa financiada pela UNESCO a despeito das relações raciais em São 

Paulo, coordenada por este e Roger Bastide, que fora um de seus mestres na sua 

formação inicial, no âmbito das ciências sociais. Para Soares (1997) há nesse 

momento uma reafirmação do sociólogo como agente político, preocupado com as 

questões sociais perpassadas pelo campo das investigações científicas: 

 
Para Fernando Henrique Cardoso, o estudo sobre o negro  revelou não só a 
solidariedade de Florestan Fernandes para com “os de baixo” – demonstrada pela 
existência de um forte conteúdo afetivo e “uma certa bronca com a sociedade 
senhorial” – como também significou a introdução da problemática das classes 
sociais nos estudos do autor, até então orientados pela teoria funcionalista 
(SOARES, 1997, p. 45). 
 
 

 O corte epistemológico nas preocupações sociológicas de Florestan Fernandes 

o fez transitar entre a orientação funcionalista, propiciada pelos estudos 

empreendidos nas pesquisas de seu mestrado e doutorado sobre os Tupinambás, e 

as temáticas e conteúdos de orientação marxista, opção esta que o acompanhará a 

partir de então em suas proposições teóricas e atuação militante22. Por conseguinte, 

                                                 
22

 Durante a década de 1940, a atuação do então estudante de ciências sociais Florestan Fernandes 

“ocupava” basicamente dois espaços divergentes (integrou-se ao Partido Socialista Revolucionário – 
PSR – de orientação trotskista, além de estar no espaço da academia) no âmbito institucional 
brasileiro, mas de ampla interface com aspectos culturais e sócio-políticos. É possível afirmar sua 
presença na universidade e nos quadros de um partido de esquerda, no contexto da Era Vargas, 
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na obra “A integração do negro na sociedade de classes”, a ser analisada a seguir, 

subjazem categorias marxistas presentes em sua análise sobre as relações raciais 

no Brasil. 

 

 
2.1 – A questão do negro na sociedade de classes 
 
 Uma preocupação, talvez central, na análise feita por Florestan Fernandes, 

sobre a integração do negro na sociedade de classes, encontra-se na condição 

histórica do processo de desintegração do regime escravista no Brasil do final do 

século XIX, apontado como um sistema de “espoliação extrema e cruel” 

(FERNANDES, 1978a, p. 15).  

 Acentua-se, com a desintegração do escravismo brasileiro, a ordem social 

competitiva e o abandono político dos libertos do regime. Esse abandono implicou a 

mudança de interesses da classe dominante, majoritariamente escravocrata, na 

ordem da produção. O negro liberto foi sendo substituído pelo imigrante europeu. A 

abolição possibilitou aos escravocratas um saldo positivo e propulsão para novos 

negócios, cuja base seria a transformação da força de trabalho escrava em semilivre 

e/ou livre (FERNANES, 1978a): 

 
A participação do negro no processo revolucionário chegou a ser atuante, intensa 
e decisiva, principalmente a partir da fase em que a luta contra a escravidão 
assumiu feição especificamente abolicionista. Mas pela natureza de sua condição, 
não passava de uma espécie de aríete, usado como massa de percussão pelos 
brancos que combatiam o “antigo regime. Mesmo os abolicionistas mais íntegros e 
tenazes não puderam ser seus porta-vozes válidos” (FERNANDES, 1978a, p. 16).   
 
 

 O regime escravocrata e a classe dominante associada souberam conduzir 

politicamente os efeitos do processo abolicionista nas transformações da ordem 

social e econômica em curso e seus desdobramentos na organização de novas 

disposições de trabalho exigidas por novas configurações estruturais, advindas do 

reordenamento capitalista liderado pela Europa, de hegemonia inglesa. 

                                                                                                                                                         
como suportes de aprofundamento credores de suas futuras investigações como cientista social e 
militante nas décadas seguintes. O projeto acadêmico e de um futuro expoente de ideias no cenário 
da intelectualidade brasileira teve, na década de 1940, o esboço das formulações teóricas e 
interpretativas iniciais tendo como gênese o escopo da realidade histórica brasileira ao longo da 
existência da nação. 
 



62 

 

 Como herança, aos ex-escravos, ficou o legado de condições sociais adversas, 

da expropriação de seu trabalho a níveis de “mendicância”, para serem novamente 

integrados nos novos instrumentos de produção, tendo os escravocratas, opções de 

força de trabalho, com a entrada de novos sujeitos sociais na estrutura da economia 

nacional: os trabalhadores imigrantes. “Perdendo sua importância privilegiada como 

mão-de-obra exclusiva, ele também perdeu todo o interesse que possuíra para as 

camadas dominantes” (FERNANDES, 1978a, p. 18). 

 Esse contexto de transição de uma organização social de base escravocrata 

para uma liberalização econômica, com o advento republicano no país, permitiu o 

rearranjo estrutrural estrurante (nos dizeres bourdiesianos) da tradição oligárquica 

rural para uma nova classe incipiente: a burguesia. Como esse estudo de Florestan 

Fernandes da integração do negro na sociedade de classes está assentado em suas 

pesquisas em São Paulo, traz para reflexão o papel dos centros urbanos na 

formação de uma burguesia e da civilização em um país ainda eminentemente 

agrário na sua formação histórica: 

 
 Pensava-se que o “trabalho livre”, a “iniciativa individual” e o “liberalismo 
econômico” eram os ingredientes do “Progresso”, a chave que iria permitir superar 
o “atraso do País” e propiciar a conquista dos foros de “Nação civilizada” pelo 
Brasil. (FERANDES, 1978a, p. 19). 
 
 

 Durante o século XIX, o projeto de nação foi pensado pelas elites (imperial e 

depois ao fim deste século, pelos grupos de matiz republicano). E um norteamento 

político consensual era o de integração desse projeto de nação às esferas 

internacionais, devido às pressões do capitalismo internacional, como igualmente as 

formas de identificação das elites brasileiras ao padrão de vida, sobretudo da cultura 

europeia. Essa aspiração levou frações das classes dominantes a empunharem 

reivindicações desses padrões no projeto de nação pensado, a partir do regime 

republicano, com o esforço de incentivar a formação de núcleos urbanos com 

tendências ao fortalecimento da ascensão burguesa.   

 Nesse sentido, as populações negras seriam, na leitura de Florestan, alijadas 

desse processo de aburguesamento da cultura, da política e da economia, 

evidenciadas pelo alto nível de marginalização desse segmento historicamente 
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desfavorecido pelo habitus das práticas tradicionais e oligárquicas desde o período 

colonial brasileiro: 

 
(...) a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre 
seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se para 
corresponder aos novos padrões e ideais do homem, criados pelo advento do 
trabalho livre, do regime republicano e do capitalismo (FERNANDES, 1978a, p. 
20). 
 
 

 As mudanças empreendidas no último quartel do século XIX substituíram a 

mão de obra escrava pela do imigrante europeu, fator este que impulsionou as 

oligarquias rurais a uma reestruturação das relações sociais, ao organizarem a 

entrada de novo agente econômico na esfera da produção23. Esse movimento de 

absorção de novo agente da força de trabalho foi impactante e estimulou níveis de 

competitividade dessa mesma força de trabalho em um contexto de desintegração 

do antigo sistema, denominado pelo sociólogo como de castas, no caso do 

escravismo colonial: 

 
 Por outro lado, tem-se aventado a hipótese de que o “imigrante”, pura e 
simplesmente, preencheu o vácuo deixado pelo abandono das fazendas por parte 
dos escravos ou dos libertos. Ora, nem uma coisa nem outra coisa são 
verdadeiras. As tendências de reintegração da ordem social e econômica 
expeliram, de modo mais ou menos intenso, o negro e o mulato do sistema 
capitalista de relações de produção no campo. O grande proprietário deu 
preferência ao imigrante onde a prosperidade econômica e a abundância relativa 
de mão-de-obra estrangeira foram acentuadas; nas regiões em que isso não 
sucedeu (ou ocorria em menor escala), teve de apelar para os libertos ou para a 
chamada mão-de-obra nacional (FERNANDES, 1978a, p. 37-38).  
 

 

 Para Fernandes, a sociedade de classes no Brasil tem, nos elementos do 

liberalismo e do regime republicano, a incipiência da formação do capitalismo em 

solo nacional, marcado pelo elemento da entrada do trabalhador estrangeiro, no 

                                                 
23

 Marx (1986), no texto “As lutas de classes na França (1848-1950)”, situa a revolução de fevereiro 
feita por operários e burgueses como um exemplo de como os interesses das classes dominantes 
estão acima dos interesses gerais. De acordo com este, se os operários franceses ligaram-se à 
burguesia francesa a favor da revolução, foram posteriormente “vencidos” pela lógica de 
desenvolvimento das forças produtivas, pois a existência de uma classe operária industrial 
pressuporia uma burguesia também industrial, sendo este um motivo suficiente para derrota de uma 
perspectiva revolucionária a partir do proletariado. O operariado existente como força de trabalho tem 
no assalariamento sua expressão, sendo a existência do assalariamento a base do capital, sem o 
qual não haveria “burguesia, nem sociedade burguesa” (p. 59).    
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esteio da produção nas grandes fazendas de café. Preterido pelos fazendeiros e 

pelos interesses ligados à grande lavoura de café, ao ex-cativo é ofertado um 

mercado de trabalho concorrencial com esse novo agente da força de produção.   

 Essas transformações nas relações sociais de produção das grandes lavouras 

de café passaram por resistências entre os proprietários, a se considerar, no 

contexto final do século XIX, as incertezas dessas elites agrárias quanto à 

substituição da mão de obra e o receio de contratar trabalhadores livres devido às 

tensões advindas dessa nova organização do trabalho, de base imigrante24. Se para 

os trabalhadores assalariados as condições eram adversas em termos de legalidade 

de contratos entre patrões e trabalhadores, para os negros e mulatos eram 

aviltantes, por se encontrarem em situação de despreparo frente ao mercado 

competitivo de trabalho: 

 
Longe de equipará-lo ao trabalhador assalariado branco, estrangeiro ou nacional, 
expunha-o fatalmente, de modo previsível e insanável, ao desajustamento 
econômico, à regressão ocupacional e ao desequilíbrio social (FERNANDES, 
1978a, p. 43). 
 
 

 Desprezo e substituição da força de trabalho, no final do século XIX e início do 

XX, marcam as bases de novas relações sociais de produção no país, pressionadas 

pelo desenvolvimento das forças produtivas externas, lideradas pelo capitalismo 

europeu. Florestan considera essa reconfiguração das forças produtivas, no Brasil 

em transição (do escravismo colonial para o republicanismo), como um conjunto 

revolucionário, no limite da burguesia que ascenderá socialmente nas primeiras 

décadas do século XX. As oligarquias rurais passarão por uma modernização na 

ordem dos processos produtivos, em virtude das ligações da lavoura brasileira com 

o mercado internacional, ainda no fim do século XIX:  

                                                                                                                                                                            
Não só várias fases da comercialização das relações de exportação foram 
assimiladas pela sociedade brasileira, como se apontou acima, como alguns 
mecanismos dos capitais internacionais acompanharam esse processo, 
vinculando-se diretamente ao desenvolvimento institucional que ele provocou 
(crescimento da rede bancária, proliferação das casas comissárias, intensificação 

                                                 
24

 Em termos de luta de classes, a emergência de uma nova organização das relações sociais de 
produção, passando de uma sociedade escravocrata para uma forma de sociabilidade republicana, 
transitará entre o espaço das oligarquias rurais e o dos grupos políticos urbanos, cujo conteúdo 
assenta-se no liberalismo positivista da República emergente (FERNANDES, 1978a).  
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das atividades especulativas dos intermediários, etc.) (FERNANDES, 1978a, p. 
53-54). 

 
 

 Vista desse modo, a análise oferecida por Fernandes (1978) qualifica de 

revolucionárias as nuances dessas transformações sociais de um Brasil 

arcaico/tradicional para um Brasil moderno, calçado nos liames da ordem social 

competitiva e forjado pelas particularidades da formação histórica brasileira. Não 

custa dizer que essas particularidades da formação histórica equivalem, em certo 

grau, às peculiaridades da transição entre as formas de organização da produção e 

das relações sociais, ocorrida no processo de passagem do regime escravocrata 

para o domínio das elites liberais, evento que representa a conversão de um país 

monárquico em republicano25. 

 A análise evidencia uma preocupação do pensador com a dívida histórica das 

elites coloniais e oligárquicas no tratamento que reflete o total descaso dado à 

população negra na formação de novas configurações sociais, na adequação da 

substituição da força de trabalho e na transição para outro modo de operação social, 

com o advento da economia capitalista moderna em terreno nacional. 

 O trabalho sobre a integração do negro na sociedade classista pode ser 

entendido como um investimento inicial de Florestan Fernandes ao debate do 

marxismo na questão das classes sociais, que, na nossa compreensão, avançará 

nas décadas posteriores, de 1960 e 1970, quando ampliar suas reflexões e 

conceitos sobre a intensificação e o caráter do capitalismo em processo de 

mundialização.  

                                                 
25

  Santos (2002), ao trabalhar a obra “A Integração do Negro na Sociedade de Classes”, pelo viés 
das relações raciais no Brasil contemporâneo, apresenta-nos uma crítica ao pensador, a qual 
corroboramos, de uma visão “otimista” de Florestan Fernandes nos desdobramentos da ordem social 
competitiva. A integração, para esse intelectual brasileiro, seria uma forma de absorção do negro no 
capitalismo e a partir desse movimento de integração, acredita Florestan, as desigualdades raciais 
seriam dissipadas. O problema aqui em nossa compreensão é a investida na leitura de uma 
positivação da integração, pois se criariam indivíduos integrados à lógica de uma sociedade de 
classes, portanto, hierarquizada em suas relações e necessariamente produtora de uma sociabilidade 
de distinção social. Diríamos mais: o fato de as populações negras (como se verifica na política 
pública governamental recente) ascenderem socialmente não implica transformação social de cunho 
revolucionário, tal como apregoado pelo marxismo, mas apenas uma “permissão”, das classes 
privilegiadas, para que setores historicamente marginalizados possam se integrar à ordem. É 
evidente que isso não significa o rompimento com essas relações sociais de produção organizadas 
para a reprodução capitalista.  
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2.2 - Teoria do capitalismo dependente  
 
 Findada a década de 1960, no início de 1970, Florestan Fernandes, já exilado 

no Canadá, escreve um aglomerado de textos ensaísticos acerca da interpretação 

do capitalismo na América Latina: uma sociologia das classes sociais e da revolução 

social.  

Nesses textos propõe-se a analisar a situação histórica da formulação da 

dependência dos países latino-americanos e as garantias de uma reprodução do 

capital nessa conjuntura de subdesenvolvimento das nações, em troca da 

manutenção das elites locais e de sua perpetuação enquanto classes dominantes26. 

Marcado por uma construção histórica, o nível de dependência da região latino-

americana deve ser observado pela historicidade das relações sociais baseadas nas 

especificidades da colonização produzida nesse espaço geopolítico.  

O projeto colonizador dessa região da América demonstrou níveis de 

dependência desde sua implantação. Isso significou, entre outras coisas, uma 

incipiente justaposição entre os países de hegemonia e a real necessidade, dos 

grupos de dominação local, de se estabelecerem em longo prazo, como classes de 

domínio na região dominada externamente pelo capitalismo comercial da dita 

civilização ocidental: 

 
O sistema básico de colonização e de dominação externas, experimentado por 
quase todas as nações latino-americanas durante pelo menos três séculos, foi 
construído de acordo com os requisitos econômicos, culturais e políticos do assim 
chamado “antigo sistema colonial” (...). Assim uma combinação de estamentos e 
castas produziu uma autêntica sociedade colonial, na qual apenas os 
colonizadores eram capazes de participar das estruturas existentes de poder e de 
transmitir posição social através da linhagem “européia”. A estratificação 
resultante, porém, possuía grande flexibilidade, favorecendo a absorção e o 
controle de massas de nativos, africanos e mestiços, classificados em categorias 
de castas, ou mantidos fora das estruturas estamentais, como estratos 
dependentes. Sob tais condições societárias, o tipo legal e político de dominação 
colonial adquiriu o caráter de exploração ilimitada, em todos os níveis da 
existência humana e da produção, para o benefício das Coroas e dos 
colonizadores (FERNANDES, 1975, p. 13). 
 

  

                                                 
26

 O sociólogo reconhece que esse exercício analítico de interpretação da realidade latino-americana 
e do papel histórico do fazer sociologia como ciência, expressa, na verdade, seu pensamento 
militante. As problemáticas sociais não são somente objetos de estudo, mas de uma relação 
estabelecida com o concreto dado de tais situações (FERNANDES, 1975).  



67 

 

 A dominação externa sobre as nações da América Latina não ocorreu 

serenamente ou mecanicamente, numa espécie de “toma lá da cá”. Com esses 

procedimentos de dominação de países europeus, de maior presença os de tradição 

ibérica, possibilitou o afloramento de uma crise instalada pelas contradições 

inerentes ao sistema colonial.  

Essas contradições devem ser percebidas na dinâmica dessas sociedades 

colonizadas, com o alargamento da exploração das metrópoles sobre as colônias, 

mediada pela formação de elites locais e seu grau de assimilação da reprodução 

das relações de poder nessas relações coloniais. Havia, segundo Florestan 

Fernandes (1975), movimentos de emancipação contra as metrópoles, formulados 

para combater a complexidade das relações de exploração.  

Na necessidade das metrópoles de criar condições estruturais para a 

expansão de sua dominação, a relação de poder estabelecida possibilitou o seu 

revés, com a alimentação dos grupos de domínio locais se autonomizando frente às 

imposições e excessos dos caminhos da colonização europeia: 

 
E finalmente, seria necessário considerar alguns setores da população das 
colônias, vitimados pela rigidez da ordem social e interessados na destruição do 
antigo sistema colonial. Esses setores, muito heterogêneos (e, em muitos casos, 
predominantemente de descendência mista), incluíam habitantes das cidades e 
vilas, mais ou menos identificados com a nativização do poder, especialmente aos 
níveis econômico e político. A massa que deu, em todos os países, apoio fanático 
aos movimentos de emancipação nacional foi recrutada entre esses setores 
(FERNANDES, 1975, p. 14). 

 

  
 O cenário apresentado é o do século XIX, momento das relações sociais de 

produção capitalista pós-revolução francesa e industrial e de ampla circulação das 

ideias liberais, políticas e econômicas. E no que diz respeito aos Estados, as 

atenções voltam-se para a criação de um novo condicionante social: os 

nacionalismos. A exigência de nova tarefa para o Estado impulsiona-se na 

reestruturação produtiva do capital internacional, passando este (o Estado) a ser 

alicerce dos novos investimentos para expansão do capitalismo no mundo. Situação 

histórica essa demarcada pela ruptura da nova composição do Estado, agora 

Estado-nação, na esteira do progresso proveniente da “novíssima” ordem social 

competitiva: o capitalismo comercial nesse século. 
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 No quadro em questão, é pertinente confirmar a liderança da Inglaterra nesse 

empreendimento capitalista e no novo projeto de dominação e expansão do modo 

de produção vigente, o neocolonialismo. O investimento na busca de novos 

mercados e sua ampliação permite às potências europeias e, a posteriori, aos 

Estados Unidos, mais ao final do século XIX, transformar-se em potências 

imperialistas e o tipo de capitalismo desenrolado na região latino-americana resulta 

num apanágio dependente. 

 Para Florestan Fernandes (1975), as nações exploradas pelo capitalismo foram 

alvos de disputa comercial, portanto, passíveis da relação comercial, sendo 

disputadas como mercadorias pelas economias centrais. O fator imperialismo 

requeria atenção de acordos comerciais com países reconhecidamente de economia 

dependente, mas havia uma barreira ainda a equacionar quanto à integração das 

economias dependentes no bojo do desenvolvimento e das demandas das forças 

produtivas existentes naquela conjuntura. 

 A impossibilidade de ficar circunscrito a um lado da moeda (capitalismo 

internacional e/ou nacional) impediria uma transformação da ordem do capital. O 

esforço para integração de ambos levou o imperialismo à expansão do mercado 

mundial, impulsionado pelas empresas corporativas, de caracterização monopolista. 

O capitalismo monopolista enxergou, no empreendimento expansionista do século 

XIX, chances de ramificação e estruturação dessa ordem social competitiva nos 

terrenos do Estado nacionalista: 

 
O traço específico do imperialismo total consiste no fato de que ele organiza a 
dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social, desde 
o controle da natalidade, a comunicação de massa e o consumo de massa, até a 
educação, a transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais, a 
modernização da infra e da superestrutura, os expedientes financeiros do capital, 
o eixo vital da política nacional etc (FERNANDES, 1975, p. 18). 

 

    
 Despontam-se as mudanças (significativas) e o trajeto até então percorrido na 

moderna civilização ocidental. O modus operandi colonial é substituído por uma 

força social ainda mais pujante, se considerarmos o grau de apropriação mais 

acelerada do tempo e do espaço incorporados à concretude da produção da 

mercadoria. É importante destacar que as condições ideais para esse evento ainda 
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demorariam a instalar-se nas economias dependentes latino-americanas, haja vista 

a falta de estrutura nesses países dependentes para a importação desse modelo. 

 Subdesenvolvimento é um fator histórico de países explorados por padrões de 

dominação externa. Indicativo de aprofundamento da pobreza e das mazelas 

sociais. As elites locais e/ou oligarquias coloniais não se interessaram 

historicamente na elaboração de um desenvolvimento interno, que propusesse em 

algum tempo futuro o rompimento com as articulações do colonialismo e suas 

matrizes europeias. Ou seja, não houve grupos oligárquicos ou burguesias dispostas 

de fato, numa profunda irrupção social, que negassem os poderes constituídos pelas 

burguesias estrangeiras e pelo capital daí organizado. 

 Entre os países colonizados, houve aqueles de destaque no jogo de poder, 

mediante as relações estabelecidas favoráveis às burguesias colonizadas, pois 

estas se submeteram às condições de dependência para ocupar lugares 

secundários na “organização internacional de poder” (FERNANDES, 1975, p. 19). O 

elemento de integração dessas periferias econômicas no cenário mundial 

dependeria de três aspectos preponderantes para sua incorporação na órbita do 

capitalismo monopolista.  

O primeiro aspecto assenta-se na posição heteronômica e de absorção da 

dominação externa, mesmo daqueles países que “conquistaram suas 

independências”, como é o caso brasileiro. O segundo aspecto, regido pela dinâmica 

do capitalismo internacional no século XIX, é que foi ímpar, na divisão social do 

trabalho, a criação da especialização como fator sine qua non da produção para o 

excedente e concentração de capital às potências estrangeiras, e esse é o que 

garante o imperialismo nesse século. Por último, três realidades distintas poderiam 

aí ser identificadas: a economia colonial, a escravidão e a transição do capitalismo 

comercial para o industrial. “O desafio latino-americano, portanto, não é tanto  como 

produzir riqueza, mas como retê-la e distribuí-la, para criar pelo menos uma 

verdadeira economia capitalista moderna” (FERNANDES, 1975, p. 20). 

O dilema da América Latina, nesse ínterim, mostra o quão era indispensável o 

aburguesamento dessas sociedades a partir do ethos burguês e daí a elucidação de 

um projeto de desenvolvimento compatível com a acumulação de capital e as forças 
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resultantes de sua organização e racionalidade na busca crescente expansão por 

meio da política imperialista europeia e norte-americana ao fim: 

 
A nova forma de imperialismo não é apenas um produto de fatores econômicos. 
No centro do processo está a grande empresa corporativa e, portanto, o 
capitalismo monopolista. Por isso, as mudanças da organização, das funções e do 
poder financeiro das empresas capitalistas foram produzidas por mudanças nos 
padrões de consumo e de propaganda de massa, na estrutura da renda, por uma 
revolução concomitante na tecnologia e nos padrões burocráticos de 
administração, e pelos efeitos múltiplos e cumulativos da concentração financeira 
do capital na internacionalização do mercado capitalista mundial (FERNANDES, 
1975, p. 20-21). 

  

 No incipiente século XX, a liderança da hegemonia do capitalismo internacional 

passará às mãos dos norte-americanos que terão a sua frente o papel histórico e 

decisivo de sustentar os padrões de acumulação do capital. Em nossa análise, há 

uma perspectiva de reformulação-reforma dos níveis de apropriação e assimilação 

do capitalismo em escala mundial.  

 Os Estados Unidos serão amparados, nessa liderança hegemônica, por outros 

países desenvolvidos, inclusive a ex-hegemônica Inglaterra, pelo motivo de reunir 

melhores condições no trato de questões referentes ao incremento de modelo 

consumista, ao investimento maciço em tecnologia (sobretudo bélica), a uma 

burocracia aliada aos avanços da tecnocracia e claro, ao “surto” do capitalismo 

financeiro impulsionado por tal controle. 

 Duas graves situações apareciam como obstáculos e ao mesmo tempo como 

atenuantes para o fortalecimento da economia capitalista desenvolvida. A primeira 

situação refere-se ao que Florestan Fernandes denomina economia socialista e o 

espaço criado para seu fortalecimento e expansão, segundo ele, de equivalência no 

modo de operar igualmente sua onda internacionalista. Outra situação está 

referendada no entrave de tornar o capitalismo força econômica superior a qualquer 

outro modo de produção já visto e também na especificidade do que foi 

convencionado como economia socialista (FERNANDES, 1975). 

 Para uma lógica de eficiência no modo de impor aos países de economia 

periférica as razões e vantagens dessa fase do capitalismo mundial e para 

reconhecerem-se como potência hegemônica, os Estados Unidos, com todo aporte 

de financiamento de sua economia, convenceu as burguesias desses países 
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periféricos a assumirem o desenvolvimento interno das economias nacionais, 

apresentando como mote o “desenvolvimento com segurança”. Notoriamente, viu-se 

financiar em toda a região da América Latina, as ditaduras militares para a 

ampliação do capitalismo monopolista e a expansão da hegemonia norte-americana: 

 
Os campeões da liberdade e da democracia agora estão apoiando todo tipo de 
iniqüidades, para assegurar os interesses privados de suas empresas corporativas 
ou o que supõem ser a segurança de sua nação (...), pois somente as ditaduras 
militares ou os regimes autoritários dissimulados conseguem assegurar os alvos 
visados, de incorporação dos países latino-americanos ao espaço econômico e 
sociocultural dos Estados Unidos

27
 (FERNANDES, 1975, p. 25-26). 

  

 De maneira aparente, criou-se um paradoxo nessa dinâmica de reorganização 

da esfera produtiva nos países periféricos, agora, “anexados” ao esforço da 

hegemonia norte-americana em mantê-los dependentes. Paradoxalmente, exigia-se 

dessa região níveis de desenvolvimento econômico e social sem esta possuir as 

devidas disposições organizativas para tal intento. As economias periféricas ficavam 

ainda restritas, em muitos lugares, às velhas estruturas organizacionais, tipicamente 

centradas nas tradicionais formas de organização semicoloniais e/ou coloniais 

(FERNANDES, 1975). 

  Para se integrarem à ordem social competitiva, em escala mundializada, os 

países periféricos deveriam adequar-se aos postulados do moderno 

desenvolvimento capitalista, implicando isso alterações significativas na política 

dessas nações. As mudanças viriam ao encontro do rearranjo das potências 

estrangeiras, no seu intento de dominação e de assimilação das burguesias desses 

Estados. O objetivo lógico e contundente desse intento era subsidiar o 

aparelhamento das classes dominantes locais para facilitar a entrada do capital 

externo, por meio das empresas corporativas estrangeiras e com estas reorganizar 

as estruturas produtivas interna dessas nações. 

                                                 
27

 Adiante, nos proporemos a discutir a noção a institucionalização da violência pelo Estado 
autocrático-burguês, sob a alcunha de ditadura militar no Brasil, deflagrada em 01 de abril de 1964 
pelos estratos militares. Aprofundaremos a associação entre o regime de exceção e os 
desdobramentos da dependência econômica e da burguesia associada ao imperialismo norte-
americano. Essa particularidade brasileira, a discutir posteriormente, traz em si as noções de 
Revolução Burguesa e contrarrevolução, sintetizando as assimilações aqui territorializadas pelo 
capital.   
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 Não obstante, é pertinente a constatação de estados de insatisfação popular, 

de movimentos sociais de esquerda e de setores mais intelectualizados dessas 

sociedades periféricas, mobilizados pelo inconformismo diante das práticas 

autoritárias constituídas pelo aparato estatal, na defesa dessa dialética 

dependência-subdesenvolvimento.  

As classes subalternizadas reagem a esse processo de institucionalização da 

ordem capitalista, pois experimentam as consequências nefastas da internalização 

da dominação externa, como a precarização e a exploração do proletariado para 

asseveração dos componentes de reestruturação da dependência a favor do 

fortalecimento das burguesias internacionais. 

 É pertinente a esse nosso estudo uma apropriação da reflexão de Florestan 

Fernandes condizente com as definições centradas no conceito de classes sociais 

articuladas ao conjunto do trabalho de interpretação da realidade latino-americana 

em sua especificidade de atuação nas articulações de reprodução do capitalismo em 

todo mundo. Essa região dominada não fugiria à regra do desenvolvimento 

expansionista, validada pelo colaboracionismo das elites dos países 

subdesenvolvidos. 

 
 
2.3 - As classes sociais no capitalismo dependente 

 
No capitalismo, a noção de classes sociais aparece fundamentalmente como 

expressão das relações sociais constituídas por esse modo de produção. Em 

sentido marxista, apresenta-se como o “motor da história” permeado por tensões, 

combates e enfrentamentos provenientes dessas relações sociais de produção nas 

quais se destacam, sobremaneira, duas visões de sociedade antagônicas: a 

burguesia e o proletariado28: 

 

Nesse sentido, a classe social só aparece onde o capitalismo avançou 
suficientemente para associar, estrutural e dinamicamente, o modo de produção 
capitalista ao mercado como agência de classificação social e à ordem legal que 
ambos requerem, fundada na universalização da propriedade privada, na 

                                                 
28

 Denotam-se na constituição dessas duas realidades de classe antagônicas outras frações e 

estratos de classe, assim como concebe Fernandes (1975, 1987), ou como classes auxiliares, nas 
afirmações de Viana (2007). 
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racionalização do direito e na formação de um Estado nacional formalmente 
representativo

29
 (FERNANDES, 1975, p. 33). 

 

  
 Florestan Fernandes considera essa sociedade capitalista como uma 

“sociedade de classes” (1975, p. 33) por assegurar a sustentação política do poder 

aos estratos dominantes e com este o controle monopolista do Estado. A sociedade 

de classes, sob a égide do capitalismo, inaugura a fase de evolução das condições 

materiais, notadamente centradas no elemento da propriedade privada (epicentro da 

concentração de renda) e na aposta do Estado como ente político subjacente às 

práticas de regulação do controle das classes sociais, privilegiando as classes de 

domínio.  

 As antigas demandas de camadas sociais anteriores foram agregadas aos 

efeitos provindos das alterações na composição das relações de poder, agora 

imbricadas com o capitalismo moderno. Seria simplificador na análise uma 

constatação de não sobrevivências de habitus30 socialmente construídos por 

estratos sociais de períodos passados em suas permanências e continuidades, se 

consideramos a história um processo dialético. 

 Classes sociais, no capitalismo, devem ser entendidas no horizonte da 

metamorfose social emplacada pelos dinamismos da sociedade no mundo todo. 

Indicam recomposição das relações sociais de produção e, diante disso, da luta e 

dos reais enfrentamentos de classe para a sobrevivência do capital e de sua 

tentativa de perenização. 

 
O fato é que a palavra classe encontra um emprego ambíguo exatamente para 
designar “grupos de status”, através dos quais se dissimulam interesses de 
classes, formas de dominação de classe e conflitos de classe, que só podem ser 
manejados a partir de cima (FERNANDES, 1975, p. 38).  
     

  

                                                 
29

 Na introdução de seu ensaio intitulado “Classes Sociais na América Latina”, Fernandes (1975), 
considera que nas relações sociais dantes capitalistas coexistiam outras naturezas de regulação 
social, como as castas e os estamentos. Essas distinções na definição de classes, agrupamentos ou 
camadas sociais são importantes no demarcamento do processo de dominação vivenciadas pelas 
sociedades em seus contextos históricos.   
 
30

  Esse conceito bourdiesiano faz parte da discussão do campo intelectual trabalhado no último 
tópico do primeiro capítulo desta dissertação. 
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 A corporificação do conceito de classes sociais e o adensamento nas relações 

produzidas pela sociabilidade capitalista assumem ideologicamente a negação 

dessa composição, pelo grau de verticalização social aí engendrado. É, assim, 

inevitável, por parte da classe dominante, uma armadura ideológica na qual produza 

um discurso de falseamento da existência das classes sociais como produtoras dos 

desequilíbrios e da miserabilidade. Essa armadura é requisito para garantir que uma 

minoria social privilegiada pela condição de classe e sustentada pelos padrões de 

exploração externos e pela reprodução destes padrões na dinâmica interna dos 

países explorados se mantenha: 

 
Em conseqüência, o tipo de capitalismo constituído na América Latina, que 
floresceu graças à modernização do arcaico, atinge a era da industrialização em 
grande escala e da exportação de produtos industrializados explorando com 
intensidade a arcaização do moderno. A inovação parece ser a regra: a “nova 
mentalidade industrial”, as “novas estruturas econômicas”, a “política para o 
desenvolvimento” etc. são os novos símbolos e orientações de valores dessa era 
(FERNANDES, 1975, p. 41). 
 
 

A tradição e modernização devem ser consideradas dentro de um movimento 

da ruptura e continuidade da estruturação de dada sociedade, no esboço das suas 

transformações históricas. Coube às burguesias o protagonismo de romperem com 

antigas práticas – oligárquicas - de dominação para levar adiante a instauração de 

um regime de classes cujo foco centra-se na produção industrial e suas 

características predominantes para a economia moderna. 

Um regime de classes, tal qual apregoado pelas relações sociais de produção 

modernizadoras no capitalismo, introduziria aspectos pouco prováveis se as antigas 

relações sociais fossem predominantes. Tais aspectos manifestam-se na 

materialidade do consumo de massa que somente são acessíveis, em larga medida, 

às classes possuidoras.  

A ordem social competitiva, assim constituída, não abriria brechas para a 

universalização do acesso à vida de conforto para o conjunto da sociedade, pois, se 

assim procedesse, provavelmente deixaria de ser um regime de classes sociais, com 

as características inerentes à sua condição existencial de expropriador das classes 

destituídas. 
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É preciso considerar as classes sociais produzidas no capitalismo, pelos 

particularismos de suas atuações específicas. Via de regra, há uma diferença 

substancial entre as classes sociais, nos países de economia avançada e nos 

subdesenvolvidos. Essas diferenças são postas, inclusive, na relação estabelecida 

com as denominadas classes espoliadas, se observarmos, por exemplo, como as 

classes exploradas participaram politicamente da vida de seus países.  

Nos países de primeiro mundo, as classes espoliadas reagiram na 

interlocução com as estruturas de poder, mas no contexto latino-americano, elas 

passaram ao largo de qualquer possibilidade de participação nas estruturas de 

poder vigentes, no limite da construção da cidadania, aos moldes da visão burguesa.  

O mundo subdesenvolvido incorporou um grau superlativo de opulência do 

capital, em razão da natureza selvagem de seus conteúdos concretos como a 

dependência-subdesenvolvimento, a institucionalização do estado de opressão, o 

desemprego estrutural da população e a produção de uma massa miserável em 

escala crescente: 

 
Na verdade, as reais fronteiras da história, na América Latina, não estão na 
aparente absorção dos modelos ideais de organização econômica, social e 
política, que podem ser importados prontos e acabados. Elas se encontram nos 
“fatos de estrutura”, através dos quais os homens constroem (ou deixam de fazê-
lo) as condições que asseguram (ou não) a viabilidade histórica e a efetividade 
prática dos referidos modelos ideais (FERNANDES, 1975, p. 44). 
 
 

 A realidade da América Latina é limitativa quanto à absorção integral do 

modelo do capitalismo de centro e a adaptação teve de ser forjada pelas 

negociações explícitas das burguesias - desenvolvida e dependente – interessadas 

no desenvolvimento econômico da região e na expansão da hegemonia burguesa. 

 A expansão da hegemonia burguesa era uma realidade inexorável na dinâmica 

internacional da produção e controle do excedente econômico tipificado pelas 

exigências da acumulação do capital e a institucionalização daí derivada de 

procedimentos de depleção da economia dependente.  

Obviamente que a depleção respeita a ordem mundial posta, constituída por 

economias mais fortes ditando as regras e a expropriação das mais debilitadas, 

sendo que tais regras eram consensualmente aceitas pelas burguesias dependentes 
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devido ao acordo tácito estabelecido para a reprodução de processos de 

hegemonização dessas classes dominantes: 

 
Os autores que preferem qualificar o capitalismo dependente como colonial ou 
neocolonial não se preocupam com esse aspecto, ao mesmo tempo teórico e 
prático (e que seria central de um ponto de vista marxista), pois se interessam 
mais pelo impacto emocional do uso dos dois conceitos na oposição nacionalista 
ou socialista à dominação externa. Ao proceder desse modo, porém, criam uma 
falsa consciência crítica da situação existente, paradoxalmente simétrica às 
mistificações anti-radicais, elaboradas por meio das ideologias conservadoras. 
Uns, confundem a dependência com formas pré-capitalistas ignorando que essas 
formas se transformaram graças à evolução interna do capitalismo e às suas 
novas conexões com a transformação do capitalismo no exterior; outros, 
escamoteiam a dependência, ocultando-a por trás da soberania nacional e 
simulando uma autonomia econômica, sociocultural e política que é impossível. 
Ambas as distorções perceptivas e cognitivas precisam ser corrigidas, se se 
pretende que a explicação sociológica seja útil a processos viáveis de 
autonomização histórico-social (graduais ou revolucionários)

31
 (FERNANDES, 

1975, p. 46). 

  

 O germe do nacionalismo, na conduta política dos países latino-americanos, 

“encantou” as elites nacionais e seu “canto da sereia” aproximou as burguesias 

“nativas” das corporações estrangeiras, com a permissividade do Estado e sua 

capacidade de negociação política, em nome de tal empreendimento estatal para o 

desenvolvimento social-econômico-cultural dessa região americana. 

 Coube historicamente as burguesias dependentes, a criação de condições 

materiais de existência para reprodução do capital, “respeitando” as nuances e 

“vocações” econômicas de cada país. Isso significou, para nações 

subdesenvolvidas, um planejamento do Estado e a aceitabilidade de associar-se 

com as esferas do capitalismo internacional em troca da perpetuação das classes 

dominantes no poder e sua visão de mundo burguesa, mesmo dependente. 

                                                 
31

 Essa crítica apresenta a concepção do nacionalismo de esquerda, em grande parte pronunciada 
pelas teorias pecebistas e por alguns de seus intelectuais. Caio Prado Jr. (2007), em um texto de 
1966 sobre a Revolução Brasileira, faz também crítica à esquerda brasileira pela reprodução 
esquemática de modelos da revolução socialista importados. Segundo ele, esses modelos seriam 
insuficientes e imprecisos para uma teoria da revolução brasileira, gerando dessa maneira não 
somente uma interpretação equivoca, mas uma ação revolucionária fadada ao fracasso. Isso se 
observou no período de instalação do regime militar brasileiro em 1964, justamente quando as forças 
de esquerda, lideradas pela hegemonia do PCB, se aliaram à linha das elites nacionais que 
apregoavam o desenvolvimentismo, como projeto de desenvolvimento da nação, a partir da eleição 
de Juscelino Kubitschek, em 1955, e de seu vitorioso plano de metas na associação com o capital 
estrangeiro. 
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 No caso específico brasileiro, a Revolução Burguesa, como veremos no tópico 

subsequente, desenrolará nos passos de sua história nacional os elementos 

essenciais para iminência da ordem social competitiva e da sociedade de classes, 

marcadamente transitada entre a sociedade senhorial para a hegemonização da 

classe burguesa no Brasil da segunda década do século XX adiante.  

 
 
2.4 - Revolução Burguesa no Brasil: interpretação da formação de uma 
autocracia  
 

 O ensaio de interpretação sociológica, assim como define Florestan 

Fernandes ao compor os textos da obra “A Revolução Burguesa no Brasil”, será 

escrito em partes e em distintos momentos históricos nos quais se vê no país a 

entrada do regime ditatorial. O contexto histórico dessa produção sociológica é o 

Golpe de 64, instaurado pelas elites militares no Brasil. A partir de então Florestan 

vai para Canadá e Estados Unidos da América (EUA), ministra aulas, além de, na 

condição de exilado, terminar a terceira parte do livro e publicar “A Revolução 

Burguesa no Brasil”: 

 
Entre 1964 e 1968, Florestan ultrapassa o terreno da Sociologia (nos termos da 
“ciência concreta”) e franqueia a fronteira do socialismo revolucionário. Deixa de 
ser um sociólogo: recupera para a análise da sociedade a crítica da economia 
política, converte-se em pedagogo da revolução. Foi a contra-revolução 
(burguesa) que situou Florestan no eixo da revolução (proletária) (NETTO, 2001, 
p. 207). 
 
 

 A interpretação do sociólogo quanto à concretização de uma autocracia 

burguesa no Brasil passa primeiramente pela formação de uma ordem social 

competitiva, ou seja, da formação de um capitalismo diferenciado dos padrões de 

acumulação dos países de centro, mas dependente e associado ao capital externo. 

 Essa formação da ordem social competitiva tem, no final do período imperial no 

século XIX e republicano no século vindouro, elementos da transição do regime 

escravocrata de características oligárquicas para uma sociedade de classes, tendo a 

burguesia emergente novo papel no cenário histórico brasileiro, o de ser responsável 

pela transformação das relações senhoriais/aristocráticas em relações classistas 

próprias da natureza burguesa. A transformação dessas antigas relações sociais em 
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novas não se processou de maneira estanque ou por etapas, segundo a 

interpretação de Florestan Fernandes, mas como uma reconfiguração das forças 

dominantes em torno do poder de classe: 

 
O que muitos autores chamam, com extrema impropriedade, de crise do poder 
oligárquico não é propriamente um “colapso”, mas o início de uma transição que 
inaugurava, ainda sob a hegemonia da oligarquia, uma recomposição das 
estruturas do poder, pela qual se configurariam, historicamente, o poder burguês e 
a dominação burguesa (FERNANDES, 1987, p. 203). 
 
 

 Daí uma noção de processo histórico que considera as particularidades de 

nossa formação sócio-histórica oriunda da colonização e, no fim do século XIX, das 

formas de neocolonização impostas pelas potências políticas de centro. Na arena 

política e econômica, as oligarquias não desapareceram com a incipiência da 

burguesia, muito pelo contrário, encontraram condições históricas possíveis para a 

adequação de sua necessidade de sobrevivência frente às novas forças da 

modernização a serem empreendidas: 

 

(...) a oligarquia não perdeu a base de poder que lograra antes, como e enquanto 
aristocracia agrária; e encontrou condições ideais para enfrentar a transição, 
modernizando-se, onde isso fosse inevitável, e irradiando-se pelo desdobramento 
das oportunidades novas, onde isso fosse possível (FERNANDES, 1987, p. 204). 
 
 

 O que significava a modernização em um país de formação 

colonial/aristocrática rumo ao desenvolvimento da ordem social capitalista? Seria 

preciso rompimento com a antiga ordem, em detrimento dos novos interesses das 

classes possuidoras? Esse binômio: velho e novo teria equivalência ao tratarmos 

das classes hegemônicas na história do Brasil? 

 Ao elucidarmos tais indagações, corroboramos a perspectiva interpretativa de 

Florestan Fernandes (1987), segundo a qual a transição de um modus operandi a 

outro se deu sob os fundamentos de uma formação compósita, de temporalidades 

distintas, porém entrelaçadas pela capacidade de sobrevivência de uma sociedade 

hierarquizada e com “vocação” para a dependência. Os interesses das camadas 

dominantes estavam subjugados as suas necessidades de se perpetuarem como 

classes de dominação, mesmo tendo consciência de sua periferização frente aos 

processos globais de desenvolvimento das sociedades capitalistas hegemônicas. 
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 “Nosso” modelo de desenvolvimento da ordem social competitiva optou por 

mesclar temporalidades históricas desiguais, mas que combinariam essas mesmas 

forças históricas, com objetivo de transformação de nossas antigas relações em 

procedimentos de modernização sócio-política e cultural da nação brasileira: 

 

Só em um sentido aparente essas transformações indicam uma “crise do poder 
oligárquico”. Depois da Abolição, a oligarquia não dispunha de base material e 
política para manter o padrão de hegemonia elaborado no decorrer do Império 
(...). Essa “crise” como um processo normal de diferenciação e de reintegração do 
poder – tornou os interesses especificamente oligárquicos menos visíveis e mais 
flexíveis, favorecendo um rápido deslocamento do poder decisivo da oligarquia 
“tradicional” para a “moderna” (FERNANDES, 1987, p. 208-209). 
 
 

 Reminiscências do “antigo regime” foram conservadas pelas práticas e 

posições da burguesia emergente, pois a revolução burguesa em curso destoou da 

noção clássica da versão europeia, empenhada na formação de sociedades 

liberalmente democráticas.  

A especificidade da formulação brasileira, acerca da revolução burguesa, 

centra nos aspectos da síntese entre uma sociedade com traços 

tradicionais/oligárquicos e senhoriais oriundos do escravismo colonial e do crescente 

dinamismo em prol de uma sociedade de classes, cujo mote seria os padrões de 

acumulação do capital, no esteio da formação da ordem social competitiva: 

 
Nesse entrechoque de conflitos de interesses da mesma natureza ou 
convergentes e de sucessivas acomodações, que repousa o que se poderia 
chamar de consolidação conservadora da dominação burguesa no Brasil. Foi 
graças a ela que a oligarquia – como e enquanto oligarquia “tradicional” (ou 
agrária) e como oligarquia “moderna” (ou dos altos negócios, comerciais-
financeiros mas também industriais) – logrou a possibilidade de plasmar a 
mentalidade burguesa, e mais ainda, de determinar o próprio padrão de 
dominação burguesa (FERNANDES, 1987, p. 209). 
 
 

 Para Florestan Fernandes (1987), as reais condições para o desenrolar do 

processo de consolidação de dominação burguesa só foram possíveis mediante a 

assimilação de antigos padrões e a incorporação de novos fatores  amparados nas 

determinações da exploração e da luta de classes, inerentes à coexistência do 

capitalismo comercial e posteriormente industrial. Para a realização dessa 

exploração da classe trabalhadora, era imprescindível a repressão da classe 
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dominante sob os trabalhadores, como instrumento de legitimidade do processo de 

dominação. 

 Afinal, como Florestan Fernandes analisa os caminhos da Revolução 

Burguesa no Brasil? Como considerava a Revolução em seu processo histórico? 

Que elementos foram preponderantes para se pensar os caminhos da Revolução no 

Brasil? A Revolução Burguesa tem assim como fundamento elementar a 

transformação de uma sociedade pré-capitalista em uma sociedade capitalista, 

dinamicamente movida pela sociedade de classes e de hegemonia burguesa. Para 

Florestan Fernandes, o final do Império e o início da República no Brasil passariam 

ambos por uma transição na composição de novo poder, deixando as oligarquias de 

terem a hegemonia para a consolidação do poder burguês (1987). 

 A burguesia, na leitura de Fernandes, era paladina de si mesma. Acima de 

tudo, assumia os interesses próprios e, por essa razão, seus interesses eram 

diversos, associando-se ao capital externo em detrimento de sua confirmação 

enquanto classe dominante no Brasil (FERNANDES, 1987).  

Havia sim, nessa perspectiva, um processo de conjugação do passado e do 

presente, numa dialética visivelmente atrelada às noções de mandonismo 

oligárquico e poder burguês, ao conciliar interesses entre nossa “essência” rural e a 

modernidade industrial recente. A particularidade do caso brasileiro é mostrada por 

Florestan como desenvolvimento da dominação burguesa. Esse desenvolvimento se 

deu pelo mecanismo da autocracia, um elemento sui generis da condição burguesa 

no Brasil (FERNANDES, 1987): 

 
Nessa situação, dois elementos precisam ser postos em especial relevo, por 
causa de sua importância para a interpretação sociológica da evolução da 
dominação burguesa. Um deles é o significado dessa dimensão autocrática da 
dominação burguesa. Entre as elites das classes dominantes havia um acordo 
tácito quanto à necessidade de manter e de reforçar o caráter autocrático da 
dominação burguesa, ainda que isso parecesse ferir a filosofia da livre empresa, 
as bases legais da ordem e os mecanismos do Estado representativo 
(FERNANDES, 1987, p. 207). 
 
 

Não há como negar que a formação de uma burguesia (contrarrevolucionária) 

brasileira esteja dissociada do desenvolvimento do capital no Brasil moderno. 

Modernidade esta atrelada ao desenvolvimento desigual e combinado, pois onde a 
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tradição poderia perecer frente à lógica do moderno, impôs sim uma maneira de 

fusão entre “velho” e “novo”, elementos oligárquicos associados ao desenvolvimento 

da dominação burguesa (FERNANDES, 1987). 

A ordem social competitiva no Brasil fundava-se sob a égide da dominação 

burguesa e sua noção de democracia. Isso explica essa ideia de conciliação entre 

setores dominantes (oligarquias e burgueses) e a falácia da democracia na 

autocracia burguesa: 

  
Ao que parece, onde a dominação burguesa não se revela capaz de mobilizar e 
aplicar semelhante reserva de poder, ela corre o risco de ser facilmente deslocada 
por grupos que invadem o referido espaço político: não importa se em nome de 
uma “revolução dentro da ordem” ou da “simples consolidação do regime”. Isso faz 
com que a intolerância tenha raiz e sentido políticos; e que a democracia 
burguesa, nessa situação, seja de fato uma “democracia restrita”, aberta e 
funcional só para os que têm acesso à dominação burguesa (FERNANDES, 1987, 
p. 212). 
 
 

A constituição de uma ordem social competitiva no Brasil, na sua forma 

burguesa e autocrática, produziu uma formação alicerçada no conservadorismo das 

elites dominantes e na manutenção do status quo dos grupos tradicionais, agora 

associados à burguesia e esta aos grupos do capital estrangeiro.  

Na visão/interpretação de Florestan, nossa burguesia não era “débil”, apenas 

caberia a ela, como papel histórico, o lugar de “coadjuvante” frente ao 

desenvolvimento do capitalismo, num país periférico como o Brasil. A Revolução 

Burguesa cumpre com a função de direção do capitalismo dependente. “Nossa” 

burguesia não encontrou outra saída para sua consolidação hegemônica senão criar 

mecanismos de “revolução dentro da ordem” (FERNANDES, 1975; 1987): 

 
Os setores sociais dominantes e as elites no poder dos países latino-americanos, 
assim como a superpotência capitalista externa e as nações hegemônicas 
associadas, defendem a esperança de que é possível “reproduzir a história”. Há 
uma convicção especialmente forte segundo a qual o novo padrão de dominação 
imperialista pode ser adaptado ao “desenvolvimento com segurança”, para ambas 
as partes (FERNANDES, 1975, p. 30).   
 
 

O Estado burguês garantiu uma democracia à burguesia e repressão aos 

grupos e movimentos sociais que questionaram a ordem autocrática burguesa no 

Brasil tal como sua consequente dependência ao capital externo. A burguesia, 
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associada ao capitalismo internacional, tinha como projeto associar-se aos padrões 

de dominação imperialista, reproduzindo os níveis de exploração às classes 

trabalhadoras nos países dependentes (FERNANDES, 1975): 

 
O que determinou a transição não foi a “vontade revolucionária” da burguesia 
brasileira nem os reflexos do desenvolvimento do mercado interno sobre uma 
possível revolução urbano-industrial dinamizável a partir de dentro. Mas o grau de 
avanço relativo e de potencialidades da economia capitalista no Brasil, que podia 
passar, de um momento para outro, por um amplo e profundo processo de 
absorção de práticas financeiras, de produção industrial e de consumo inerentes 
ao capitalismo monopolista. Esse grau de avanço relativo e de potencialidades 
abriu uma oportunidade decisiva, que a burguesia brasileira percebeu e aproveitou 
avidamente, modificando seus laços de associação com o imperialismo 
(FERNANDES, 1987, p. 215). 
 
 

Para Florestan (1987), havia após 1930 três tipos de pressão com as quais a 

burguesia deveria acertar contas: a pressão do capitalismo monopolista mundial (de 

fora para dentro), da classe trabalhadora (no intuito de fazer um pacto social – algo 

que não atingia a manutenção da ordem) e por último, o intervencionismo do Estado 

na economia nacional. Portanto, é possível enfatizar a Revolução Burguesa no 

Brasil como uma contrarrevolução prolongada e permanente.  

Essa contrarrevolução seguia o percurso da edificação da estrutura capitalista 

no país. “A contra-revolução e a república institucional, com sua ordem político-

constitucional autocrática (pudera!), tornaram-se necessárias como premissas desse 

tipo de transformação capitalista” (FERNANDES, 1986, p. 16). O modelo autocrático 

serviu à burguesia brasileira como instrumento de institucionalização de práticas de 

poder incorporadas à realidade nacional a partir do Estado Novo:  

 
Pois, ao mudar seu relacionamento com o poder político estatal e o funcionamento 
do Estado, também mudou sua capacidade de relacionamento com o capital 
financeiro internacional e com a intervenção do Estado na vida econômica, 
ganhando maior controle da situação interna e maior flexibilidade na fixação de 
uma política econômica destinada a acelerar o desenvolvimento capitalista 
(FERNANDES, 1987, p. 217). 
 
 

 Nessa perspectiva, a burguesia apresenta-se em base de poder heterogêneo, 

articulada com outras frações dominantes, num esforço político de se consolidar 

como classe dominante, hegemônica na nova constituição das forças produtivas 

pós-Estado Novo. O capitalismo monopolista, sob a égide do Estado reorganizou a 
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economia e submeteu com maior profundidade o país à dependência do capital 

estrangeiro. Com a incorporação da economia brasileira ao capitalismo mundial, 

assegura Floresta Fernandes (1987), o ideário de uma revolução nacional 

democrático-burguesa não se sustentaria, demonstrando aí o caráter 

autenticamente autocrático dessa revolução32: 

 
Em conseqüência, o caráter autocrático e opressivo da dominação burguesa 
apurou-se e intensificou-se (processo que, sem dúvida, continuará, mesmo que 
encontre formas eficientes de dissimulação, como sucedeu com a dominação 
senhorial no Império). (...) não tem como conciliar o modelo neo-imperialista de 
desenvolvimento capitalista, que se impôs de fora para dentro, com os velhos 
ideais de Revolução Burguesa nacional-democrática (FERNANDES, 1987, p. 
220). 

 

Na peculiaridade dessa leitura, o paradoxo das interpretações na esquerda é 

trazido para o debate, pois como seria possível uma revolução nacionalista se 

estávamos num processo de assimilação do modelo capitalista de desenvolvimento 

referendado na sua organização internacional? A burguesia brasileira compreendeu 

que o modelo associado-dependente lhe garantiria internamente a frente da 

hegemonização na sociedade de classes e isso foi substancialmente incorporado na 

absorção de interesses outros advindos da antiga fração dominante (oligarquias) 

para prevalecer a nova realidade da ordem social competitiva no país: o capitalismo 

monopolista de viés periférico às potências centrais. 

A ordem social competitiva e a evolução do capitalismo mereceram o empenho 

e a sistematização de Florestan, pois na sua posição, os problemas brasileiros eram 

consequências nefastas da política imperialista de dominação externa e da sujeição 

dos países periféricos e seu capitalismo dependente: 

 
Contudo, o desenvolvimento interno do capitalismo não conduzia a sociedade 
burguesa em tal direção. Ele não comportava uma burguesia “heróica” e 
“conquistadora”; tampouco podia alimentar qualquer espécie de igualitarismo, de 
reformismo ou de nacionalismo exaltado do tipo burguês. Para “governar” seu 

                                                 
32

 Denota-se, nessa posição, que a crítica à tese pecebista de uma burguesia independente e 
nacional é um dos núcleos do esforço de Florestan Fernandes em analisar a Revolução Burguesa, a 
partir de sua afirmação a respeito da ilusão de um processo revolucionário clássico. Em discussão 
sobre a dinâmica da revolução brasileira, Dória (1998) recupera uma compreensão de Nelson 
Werneck Sodré, ao remeter o desenvolvimento da burguesia como superação do latifúndio, ou seja, 
uma necessidade histórica, cabendo aqui a visão etapista não somente de Sodré como também do 
próprio PCB. 
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mundo”, as classes burguesas deviam começar por conhecê-lo melhor e por 
introduzir a racionalidade burguesa na compreensão de seus papéis históricos sob 
o capitalismo dependente (FERNANDES, 1987, p. 313). 
 
 

O capitalismo dependente não teria outra forma de manifestar-se socialmente 

sem ter como sujeito político primordial o Estado burguês autocrático. Mas, afinal, 

como o sociólogo via essa configuração do Estado? Em uma entrevista concedida 

em 1977 (apud FERNANDES, 2008), para o jornal “Movimento”, F. Fernandes 

responde que o Estado assume, após a Segunda Guerra Mundial, o caráter 

monopolista. Isso faz com que se preocupe em articular o modo de produção 

capitalista em escala global, instrumentalizando o lucro dos capitalistas e 

fortalecendo o poder dos burgueses. 

Um regime autocrático burguês, como no Brasil, foi possível somente segundo 

a internacionalização do capital, do fortalecimento do Estado monopolista e de seus 

regimes políticos: Estado Novo (1937-1945), Ditadura Militar (1964-1984) e período 

de Redemocratização-Transição política (posterior a 1985). Para Florestan 

Fernandes (1977), o regime de Estado, sob o capitalismo monopolista, articulou os 

“interesses privatistas” do governo em detrimento de políticas sociais como 

educação, saúde, saneamento, voltadas para o interesse coletivo e para a 

participação da sociedade civil. 

 Fernandes enfatiza o caráter dependente da burguesia brasileira como um 

artifício político e econômico viável à consolidação desse modelo. A passagem do 

capitalismo competitivo para a esfera do capitalismo monopolista imbricará no 

procedimento de dominação da burguesia brasileira, apoiada pelas nações 

hegemônicas: 

 
A interpretação que apresentamos procura fugir a certas distorções analíticas, que 
o radicalismo burguês, o socialismo reformista e mesmo um socialismo 
revolucionário mecanicista introduziram na compreensão da Revolução Burguesa 
nas nações capitalistas da periferia. Não tentamos descrever as relações da 
dominação burguesa com a transformação capitalista em função de supostos 
“determinantes universais”. Evitamos, também, o falso problema correlativo – “por 
que a história não se repetiu?” Diante dessas duas orientações interpretativas, 
opusemos a busca das conexões específicas da dominação burguesa com a 
transformação capitalista onde o desenvolvimento desigual interno e a dominação 
imperialista externa constituem realidades intrínsecas permanentes, apesar de 
todas as mudanças quantitativas e qualitativas do capitalismo (FERNANDES, 
1987, p. 318).  
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A concomitância dos projetos internos e externos das frações burguesas e o 

interesse fundamental de reprodução estrutural do capital eram inerentes à noção de 

dependência associada e à ideologia da democracia e do nacionalismo, 

fundamentos da ordem e da noção de segurança nacional como propósito de 

integração ao capitalismo mundial, no contexto do período posterior a 1964. 

Florestan Fernandes (1987) vai ser enfático ao afirmar que a crise do poder burguês 

impulsionará a burguesia brasileira a desenvolver o industrialismo, cujo fator de 

desenvolvimento propiciará a ela o amadurecimento e a transformação capitalista 

necessária para completar o ciclo da Revolução Burguesa, sob os auspícios da 

dependência:  

 
A adaptação da dominação burguesa às condições históricas emergentes, 
impostas pela industrialização intensiva, pela metropolização dos grandes centros 
humanos e pela eclosão do capitalismo monopolista, processou-se mediante a 
multiplicação e a exarcebação de conflitos e de antagonismos sociais, que 
desgastavam, enfraqueciam cronicamente ou punham em risco o poder burguês. 
Nunca chegou a existir uma situação pré-revolucionária tipicamente fundada na 
rebelião antiburguesa das classes assalariadas e destituídas. No entanto, a 
situação existente era potencialmente pré-revolucionária, devido ao grau de 
desagregação, de desarticulação e de desorientação da própria dominação 
burguesa, exposta ininterruptamente, da segunda década do século à “revolução 
institucional” de 1964, a um constante processo de erosão intestina 
(FERNANDES, 1987, p. 322).  

 

A revolução burguesa no Brasil é uma resposta à crise do poder burguês, 

consolida a hegemonia da burguesia como classe dominante e reúne, sob suas 

articulações políticas, extratos dominantes diversos, porém interligados pela lógica 

da dominação de classe e contra quaisquer investiduras de irrupção da classe 

trabalhadora, temerosa do assalto revolucionário do proletariado, num contexto 

internacional e latino-americano de levantes e organizações de trabalhadores/as, 

rumo a processos revolucionários. As revoluções burguesas em países dependentes 

tinham como necessidade criar condições seguras para a transformação de 

estruturas políticas e econômicas antigas a fim de formatar o viés do capitalismo 

preconizado pelo regime autocrático burguês.  

Essa crise do poder burguês representou uma clivagem nas frações e estratos 

burgueses. Isso significaria confirmar a burguesia como uma classe composta de 

diferentes grupos e interesses: latifundiários (herança das oligarquias), 
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comerciantes, banqueiros e industriais. Essa burguesia tem como tarefa histórica 

característica a superação de sua própria crise de classe em prol do projeto de 

dominação de classes. O Estado burguês será o pivô dessa aglutinação em torno 

dos interesses dessas frações e estratos: 

 
A sociedade de classes dependente e subdesenvolvida reflete uma dinâmica e 
uma história bem diversas. Como se pode exemplificar com o Brasil, no decorrer 
desta última metade de século, as classes e os estratos de classe burgueses se 
viram compelidos a enfrentar pressões favoráveis e contrárias à ordem social 
estabelecida: algumas, nascidas dentro dos setores burgueses ou, pelo menos, 
manipuladas por ele; outras, de origem especificamente operária ou de cunho 
“popular” (FERNANDES, 1987, p. 329). 
 

 
A crise do poder burguês carecia do consenso de classe. Em um primeiro 

momento, as classes, com contradições inerentes ao desenvolvimento das forças 

produtivas, apresentavam a crise interna como dilema para a burguesia brasileira ao 

passo que, em um segundo momento, a burguesia compreenderá a superação da 

crise interna da própria classe como um projeto, vislumbrado na modernização 

conservadora, como reflexo da ordem social competitiva subdesenvolvida e 

periférica: (...) “os vários estratos da burguesia se abriam tanto para as alterações da 

ordem, a partir de dentro, quanto para a “modernização dirigida de fora”, desde que 

as condições e os efeitos de tais processos estivessem sob controle conservador” 

(FERNANDES, 1987, p. 330). 

Havia um projeto da burguesia dependente, o de modernização e 

transformação das relações capitalistas no Brasil, após o período do Estado 

ditatorial varguista, vinculando a burguesia brasileira aos desígnios da expansão 

imperialista, ainda na primeira metade do século XX e seu contexto de Guerra 

Mundial e a ideologia nazifascista como uma das facetas do Estado monopolista 

entre e pós-guerra.  

A classe burguesa e suas frações e estratos eram indispensáveis nesse 

processo de alinhamento da Nação às potências estrangeiras e a associação ao 

capitalismo dos países centrais era um ponto de apoio à reorganização política do 

país e de sua economia, em larga medida de base rural, voltada para as grandes 

lavouras: 
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Por isso, pode-se qualificar o padrão de hegemonia burguesa resultante como 
sendo o de uma hegemonia agregada, de simples aglutinação mecânica dos 
interesses de classe (...). Antes mesmo de concluir todo o complexo processo de 
sua diferenciação vertical, de sua integração horizontal e de sua articulação, 
logram estabelecer, por via política, uma unificação que permitiria atingir os 
mesmos fins, pelo menos durante o período de desgaste imprevisível e de risco 
supostamente mortal do poder burguês. Por elementar e tosca que seja, essa 
forma de hegemonia burguesa transferiu para as mãos da burguesia o controle do 
tempo, do espaço e da sociedade, fixando os ritmos internos do impacto da 
industrialização intensiva e da eclosão do capitalismo monopolista sobre a ordem 
social competitiva existente (FERNANDES, 1987, p. 336).  
 

 
O realinhamento ao capitalismo internacional exigiu dessa burguesia uma 

capacidade de rearticulação de suas forças como classe e de unificação de seus 

interesses enquanto classe de domínio. Para isso, a burguesia dependente precisou 

convencer demais frações e estratos de classe a superar divergências e encontrou 

na materialidade econômica o discurso e concreção comuns às suas demandas 

orgânicas, tendo para isso que se esforçar para se manterem integradas e superar 

suas debilidades e diferenças intraclasse.  

O predomínio das relações sociais de produção capitalista, tendo como sujeitos 

coletivos a burguesia, exigia um nível de articulação orgânica entre seus pares, 

mediante os interesses na modernização econômica, cujo eixo passava pelo 

controle do Estado, sem o qual dificilmente o capital externo se reproduziria e 

manteria vínculos de dependência no país: 

 
A unificação dos interesses de classes e da solidariedade de classes, com 
fundamento nos elementos da situação material compartilhados universalmente 
(embora com intensidade desigual) por todos os setores da burguesia, como 
classes possuidoras, preenchia a função assinalada, de concentrar e de 
centralizar socialmente as forças econômicas, socioculturais e políticas de que 
dispunham (...). Essa concentração e essa centralização do poder real 
processavam-se, simultaneamente, em dois níveis: o das relações diretas de 
classes; e o de dominação de classe mediada pelo Estado nacional 
(FERNANDES, 1987, p. 337). 
 
 

O Estado aparece na análise de Florestan Fernandes como um regulador 

dessas relações de classe no capitalismo dependente. Essa é a razão política e 

racional da disputa por seu controle, pois compete ao Estado a manutenção do 

status quo e assegurar o direito burguês de se autoafirmar como classe de 

dominação e conservação da estabilidade e da ordem na indissociabilidade entre 
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projeto de constituição da autocracia burguesa e reprodução em larga escala do 

capital, nessa região do continente americano. 

A revolução burguesa seria então uma resposta à integração de estratos da 

burguesia insatisfeitos com a ordem social, além de uma repulsa contundente à 

organização dos trabalhadores e a suas reivindicações. A unificação dos vários 

setores da burguesia e o controle de classe mediado pelo Estado burguês 

instrumentalizou-se com racionalidade tecnocrática e militarizada, como fatores de 

garantia da autocracia burguesa na hegemonização das práticas de dominação daí 

em diante. 

De caráter autodefensivo, para o estabelecimento de uma hegemonia 

burguesa, a contrarrevolução aparece no eixo desse horizonte de dominação. Assim 

sendo, alguns setores e/ou mesmo extratos da burguesia ocupando postos na 

burocracia estatal, foram sui generis para imprimir na racionalidade do Estado a 

ótica da centralização do poder burguês, no controle direto da sociedade e da 

organização das novas formas da ordem social competitiva: o capitalismo 

monopolista:  

 
Dessa perspectiva, a militarização e a tecnocratização tanto do movimento contra-
revolucionário da burguesia (em suas diversas fases: conspirativa, de assalto e 
consolidação do poder etc.), quanto do Estado nacional “regenerado”, autocrático-
burguês, são intrínsecas à reação autodefensiva da burguesia e instrumentais 
para os fins históricos imanentes, de auto-afirmação e autoprivilegiamento das 
classes burguesas. Se ambas não ocorressem e, ainda mais, se não atingissem 
níveis altos e persistentes, a crise do poder burguês provavelmente culminaria em 
uma “revolução” contra a ordem (FERNANDES, 1987, p. 341).   
 

  
 A racionalidade burguesa no controle do Estado e a instrumentalização do 

aparelhamento militar e tecnocrático aparecem na cena histórica como uma resposta 

“acertada” da autocracia à medida que impõe aos atores sociais recursos para a 

validação de sua prática de dominação e que consegue, na perspectiva de análise 

de Florestan Fernandes, um elemento fundamental para a concretização da 

revolução burguesa e consolidação da burguesia como classe dominante: o 

consenso burguês. Esse consenso burguês é o que garantiria a hegemonia da 

burguesia como classe dominante e instauraria nova realidade política, econômica e 
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sociocultural no Brasil, a partir do Golpe de 1964, convertido na expressão tomada 

pelo sociólogo como ditadura aberta e rígida33.  

 O Estado brasileiro cumpre, com a tecnocracia militar, a tarefa histórica de 

inserir o país na órbita dos países capitalistas, mesmo nas condições de submissão 

propugnadas pelos caminhos da dependência. A transformação capitalista em curso 

a partir da década de 1960 lograva a passagem da ordem social comercial para a 

monopolista, visando à intensificação da industrialização rumo ao novo destino do 

capitalismo: periférico, dependente e associado: 

 
Pois a ditadura de classe aberta e rígida exige, para o seu “equilíbrio ideal” 
estático e dinâmico, um esvaziamento dos controles reativos e do poder relativo 
de autodefesa ou de retaliação seja das classes dominadas, em geral, seja dos 
setores dissidentes das classes dominantes (...) a instauração e a continuidade de 
uma ditadura de classe aberta e rígida convertia o Estado nacional no núcleo do 
poder burguês e na viga mestra da rotação histórica, que se operou quando a 
burguesia evoluiu da autodefesa  para a auto-afirmação e o autoprivilegiamento. 
Para o bem e para o mal, é através do Estado nacional, portanto, que essa 
ditadura de classe iria mostrar quais são os parâmetros políticos do modelo 
autocrático-burguês de transformação capitalista (FERNANDES, 1987, p. 343).

  
 Pivô da sustentação da transformação capitalista na história recente do Brasil, 

o Estado monopolista tende a capitanear as novas orientações econômicas voltadas 

para o incremento da industrialização no país, como suporte da estruturação das 

relações sociais de produção capitalistas, esforçando-se por conter os dissensos da 

própria classe dominante ou de setores desta descontentes com o novo formato 

político impresso pela ditadura. 

 A institucionalização do aspecto da violência e sua legitimidade no arcabouço 

do cenário político brasileiro, no contexto do Golpe de 1964, nada mais são do que a 

roupagem tecnocrata e militarizada de um Estado mantenedor dos privilégios da 

classe dominante a frente da hegemonização da autocracia burguesa, no espectro 

da luta de classes. A ditadura militar é a expressão síntese do acirramento dessas 

lutas e sua institucionalidade marca a posição frente ao inimigo comum em 

                                                 
33

 A noção de consenso não pode aqui ser entendida como negação das contradições sociais, muito 
ao contrário, parte-se das contradições das classes sociais para a sobreposição destas com objetivos 
de prevalecimento da verticalização da sociedade, pois somente com a hierarquização social é 
possível processos de dominação. Em sentido gramsciano, o consenso é o elo da constituição da 
hegemonia como supremacia de classe. 
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quaisquer possibilidades de irrupção das massas e a organização política dos 

trabalhadores. 

 O golpe de 1964 era o momento histórico singularizado pela articulação das 

elites em prol da defesa de seus interesses, expressando a capacidade de 

referendar as mudanças sociais com íntimo interesse de salvaguardar a burguesia 

na liderança de uma modernização conservadora e tutelada pelo imperialismo 

vigente.    

 Palavra de ordem com os militares no poder era a inauguração de uma nação 

em contínuo esforço de planejamento da dependência, e isso implicaria não 

somente subordinação ao capitalismo internacional, mas a reestruturação da 

produção econômica e a exploração da classe trabalhadora, portanto, era salutar a 

construção do consenso de classe, a fim de amenizar as tensões e cooptar 

organizações de trabalhadores, além de combater frontalmente aquelas que 

ameaçavam a ordem institucional: 

 
Dois artifícios possibilitaram transpor o consenso burguês do plano da sociedade 
civil para o da Nação como um todo. Primeiro, a impregnação militar e tecnocrática 
dos serviços, estruturas e funções do Estado. Essa impregnação não só elevou o 
volume da burguesia burocrática como ampliou sua participação direta na 
condução dos “negócios do Estado”. Além disso, ela também redundou em 
controles mais específicos, flexíveis e eficientes do funcionamento e da 
transformação do Estado por parte dos estratos dominantes das classes 
burguesas. Segundo, a modernização e a racionalização dos processos de 
articulação política dos estratos dominantes das classes burguesas entre si e com 
o Estado (FERNANDES, 1987, p. 345). 

  
 
 Os níveis de tensões entre as classes sociais foram sendo solapados em 

detrimento dos objetivos da racionalização modernizadora levada a cabo pelo 

Estado autocrático-burguês. Essa política de dissimulação da luta de classes 

aparecia sob o viés da ideologia de segurança nacional, frente à “ameaça do 

socialismo soviético”, mas representava ocultamento da expressão política ditatorial, 

na defesa do sustentáculo do empreendimento capitalista nessa nação, e a 

reprodução do modus vivendi da classe dirigente. 

 O palanque da autocracia burguesa e seu combate direto à classe trabalhadora 

ofuscariam a própria realidade antagônica posta naquele contexto, justamente pelo 

grau de investimento da ditadura numa propaganda de harmonização da sociedade, 
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tendo como efeito de “publicidade” a ordem social para o bom desenvolvimento da 

economia, escamoteando, com os instrumentos da ordem institucionalizada da 

violência do Estado autocrático, os desajustes e confrontos dessa mesma ordem. 

 A expressão “guerra permanente”, de Florestan Fernandes (1987), dimensiona 

os tensionamentos da luta de classes em vigor, sobrepujando os atos e efeitos da 

repressão da classe dominante para conter posições políticas contrárias aos níveis 

de exploração necessários para a reprodução da ordem social competitiva e do 

controle social daí advindo: 

 
As classes e os estratos de classes burgueses patrocinaram e estão patrocinando, 
portanto, um intervencionismo estatal sui generis. Controlado, em última instância, 
pela iniciativa privada, ele se abre, em um pólo, na direção de um capitalismo 
dirigido pelo Estado autoritário (...). O Estado adquire estruturas e funções 
capitalistas, avançando, através delas, pelo terreno do despotismo político, não 
parar servir aos interesses “gerais” ou “reais” da Nação, decorrentes da 
intensificação da revolução nacional. Porém, para satisfazer o consenso burguês, 
do qual se tornou instrumental, e para dar viabilidade histórica ao 
desenvolvimentismo extremista, a verdadeira moléstia infantil do capitalismo 
monopolista na periferia (FERNANDES, 1987, p. 346).  
 

  
 O apelo propagandístico do desenvolvimento com segurança, presente no 

discurso ideologizado dos militares esconderia as consequências da estruturação 

capitalista do tipo monopolista para proteger as classes possuidoras das resistências 

internas de algumas frações burguesas e de organizações oriundas do proletariado. 

A legalidade do regime de exceção autorizava o Estado a dirimir os conflitos 

respaldados pelo direito burguês, cuja insígnia respaldava ações de truculência para 

quaisquer movimentos de protesto social. Para nós, dois itens configuraram a prática 

despótica do Estado burguês: o rompimento com aspirações de uma revolução 

nacionalista e a articulação política para a integração de estratos burgueses no 

projeto de consolidação da autocracia burguesa. 

 A repressão estatal aos grupos insatisfeitos com a nova reorganização das 

elites dirigentes era uma consequência desses mecanismos de adesão às 

economias centrais e desenvolvidas do capitalismo externo. Esse aporte da 

implementação de uma economia capitalista e da reprodução da lógica da 

dependência evidencia o consenso burguês como finalidade da excrescência da 
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forma assumida pela denominada ditadura aberta e rígida na condução de um 

Estado nacional de “tintas” autoritárias e ao mesmo tempo compósito. 

 Algumas indagações nos parecem pertinentes para compreender a evolução 

do Estado brasileiro, já na segunda metade do século XX: qual é a natureza política 

desse Estado nacional? Como e sob que aspectos a autocracia burguesa encontra 

nesse ente político seu núcleo “duro”? Qual é o fator preponderante na assimilação 

e na integração dos vários estratos burgueses? 

 Partimos, então, do entendimento (a nosso ver) acertado de Florestan 

Fernandes (1987), ao reafirmar o Estado autocrático burguês no campo das 

relações de poder intra e interclasse. Isso significa dotar o Estado com variadas 

características, se tomarmos seu corpo político como assimilação de práticas e 

temporalidades políticas distintas. É, pois, possível compreender a complexidade e 

as contradições inerentes ao Estado nacional, se o descrevermos como uma 

realidade sincrética:  

 
(...) se está constituindo e consolidando com a irradiação do capitalismo 
monopolista (...) um Estado nacional sincrético. Sob certos aspectos, ele lembra o 
modelo ideal nuclear, como se fosse um Estado representativo, democrático e 
pluralista; sob outros aspectos, ele constitui a expressão acabada de uma 
oligarquia perfeita, que se objetiva tanto em termos paternalistas-tradicionais 
quanto em termos autoritários e modernos; por fim, vários aspectos traem a 
existência de formas de coação, de repressão e de opressão ou de 
institucionalização da violência e do terror, que são indisfarçavelmente fascistas 
(FERNANDES, 1987, p. 350).    

  

 Um Estado nacional, de vertente autocrática burguesa, aparece na cena 

histórica brasileira muito mais para reforçar a supremacia das elites dominantes e 

seu projeto de reorganização do capital em bases dessa situação política sincrética. 

Isso demonstra a dificuldade em atribuir ao Estado autocrático burguês uma 

definição estanque ou com uma unicidade compreensiva de seu papel histórico.  

 Nossa interpretação confere a esse Estado a tarefa de ser o sujeito coletivo 

principal na ação de transformação das antigas relações sociais “genuinamente” 

oligárquicas em instrumento das novas de regularização social no advento do 

capitalismo monopolista de realidade periférica, como é o contexto brasileiro. O 

estabelecimento da autocracia burguesa como classe dirigente conduz os processos 
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políticos e econômicos na linha de frente da “sobrevivência da sociedade de 

classes” (FERNANDES, 1987, p. 352). 
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CAPÍTULO III  
 
 

 ESCRITA MILITANTE E DEFESA DO SOCIALISMO 
 
 

 

3.1 – Florestan Fernandes: intelectual orgânico publicista 

 

Florestan Fernandes volta do exílio em meados da década de 1970, e vive uma 

situação de isolamento devido às condições ainda existentes do regime de exceção 

no Brasil (SOARES, 1997). De acordo com o sociólogo, a ditadura militar no país 

somente foi possível graças a: 

 
um “consenso nacional” (claro que se trata de um “consenso” que se forma no 
tope da sociedade civil, isto é, na média dos referidos estratos burgueses) 
bastante sólido e duradouro para que ela funcione “acima das classes”, ou seja, 
para que a ditadura conte com autonomia suficiente para arbitrar e comandar no 
lugar dos estratos e segundo seus interesses. Essa tendência foi reforçada pelo 
medo do comunismo, da revitalização do movimento operário e sindical, da 
rebelião no campo. De outro lado, a íntima associação da “burguesia nacional” 
com a “burguesia estrangeira” engendrou e fomenta um pró-imperialismo residual 
que inibe os dinamismos intrínsecos da revolução nacional de cunho burguês e da 
revolução democrático-burguesa (FERNANDES, 1982, p. 15). 
 

 
Esse contexto de início da década de 1970 explica ainda a manutenção dos 

militares no bloco do poder e o “consenso” estabelecido entre as frações dominantes, 

com vias de projeto de transformação “lenta, gradual e segura”, segundo a 

perspectiva burguesa (FERNANDES, 1982).  

Em uma entrevista concedia ao Jornal Folha de São Paulo, Florestan reafirma 

essa ideia de consensualidade entre as frações burguesas, ao analisar os grupos 

ditos liberais como aqueles que aceitaram as imposições do regime, negando 

inclusive a tradição histórica dos liberais, como contestadores de regimes autoritários 

(FERNANDES, 1977). 

O retorno de Florestan do estrangeiro foi um momento de redimensionamento de 

suas atribuições enquanto intelectual comprometido com as classes subalternas, 

mesmo com todas as condições adversas da permanência dos militares como 

paladinos da ordem. Como sua aposentadoria compulsória na Universidade de São 
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Paulo34 havia sido concretizada, não foi no espaço acadêmico que logo encontrou um 

locus para suas atividades intelectuais (SOARES, 1997): 

 
Isso ocorria porque já estava interessado em dedicar-se a leituras marxistas, como 
as que realizou para a organização do livro de textos básicos de Lênin, cuja 
introdução foi escrita em 1973. Em seguida, retomou o trabalho sobre a revolução 
burguesa iniciado em 1966 (SOARES, 1997, p. 81). 

 
 
 A década de 1970 foi para esse intelectual, sobretudo após seu retorno do exílio, 

substancial em termos de sua consolidação como teórico orgânico, envolvido 

diretamente com a publicização de suas formulações em termos de traduzir os 

postulados acadêmicos em proposições políticas, não tendo abandonado suas teses 

sobre a formação social brasileira, mas “traduzindo” por onde escrevia ou era 

convidado para expor seus debates. “Florestan percorreu sindicatos, universidades, 

escolas e todos os auditórios possíveis onde pudesse alcançar os que sofriam a 

violência do regime, para ajudar a dar a voz a quem desejava mudança” 

(CERQUEIRA, 2004, p. 119): 

 
Uma quantidade muito grande de livros seus ganham novas edições a partir de 
1970, e novos livros são lançados, muitas vezes reunindo e dando novos sentidos 
a artigos publicados ao longo da vida em revistas acadêmicas e mesmo na grande 
imprensa (SEREZA, 2005, p. 161). 

 

 Há, todavia um conjunto de atividades, caracteristicamente militantes, com as 

quais se envolveu de forma articulada e expressiva em todo cenário nacional, 

produzindo uma obra que se estende para além de seu acervo bibliográfico, 

contemplando ações de organização editorial, cursos ministrados em organizações 

de formação popular e, por último (antes de sua inserção partidária), como articulista 

de jornais de ampla circulação, como “Folha de São Paulo” e “Estado de São Paulo”: 

 

                                                 
34

 Na iminência de sua saída da USP, em 1968, Florestan Fernandes faz críticas ao não envolvimento 
político e crítico da universidade diante da situação política naquele momento, como consequência de 
sua “natureza” elitista. “A culpa desta crise profunda que atinge não só os que anseiam por um lugar 
na escola superior como também os professores universitários, cabe menos aos jovens que à própria 
Universidade” (“FOLHA DE SÃO PAULO”, 1968, p. 16). De certa maneira, já havia demonstrado 
insatisfação quanto aos efeitos cada vez maiores de burocratização da vida universitária e do não 
comprometimento desta com posições reacionárias (FOLHA DE SÃO PAULO, 1968; CERQUEIRA, 
2004). 
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O processo de radicalização política, no entanto, ganha expressão política pública 
com a edição do resultado de um trabalho no qual Florestan se empenhou 
dedicada e orgulhosamente por alguns anos, a leitura das obras completas de 
Lenin. Em 1978, Florestan publicou, pela coleção Grandes Cientistas Sociais, que 
coordenava, um volume de textos do revolucionário russo, e também organizou a 
edição de dois clássicos do pensamento leninista, O Estado e a revolução e Que 
fazer? Para Paulo Silveira, esse é o momento em Florestan, definitivamente 
assume o papel de publicista, o que teria conseqüências na sua trajetória nos 
anos 1980 (SEREZA, 2005, p. 161-162). 
 

 
 Segundo Soares, só em 1977 um convite é feito pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) para Florestan voltar a lecionar, em cursos de pós-

graduação. A atividade da docência em níveis superiores foi compartilhada com 

outros já desenvolvidos interesses do pensador, como sua intenção em se apropriar 

teoricamente, com maior agudização, das reflexões da tradição marxista, “em 

especial, Marx, Engels e Lênin”35 (1997, p. 82): 

 
Esta importante divulgação do pensamento de Lenin requereu de Florestan, numa 
exigência que os que o conhecem sabem que faz a si mesmo, a leitura dos trinta e 
tantos volumes que constituem as obras completas do revolucionário russo. 
Acredito que essa leitura cerrada e os trabalhos sobre Lenin tiveram uma 
influência marcante no pensamento e na obra posterior de Florestan Fernandes 
(SILVEIRA, 1987, p. 287). 
 

 
 É o próprio sociólogo que, se reconhecendo como publicista, define suas 

atribuições como intelectual diretamente interligado com a luta de classes e sua 

opção política em contribuir com os subalternos. Vejamos sua descrição na 

introdução da obra “Que Tipo de República?”: 

 
No fundo, cada artigo surgia como se eu estivesse escrevendo cartas aos leitores, 
largando a pele de sociólogo em troca do papel de publicista, agarrado com 
tenacidade às causas das classes oprimidas, à ótica socialista da luta de classes e 
à difusão da desobediência civil como o patamar inicial de uma revolução 
democrática de cunho proletário e popular (FERNANDES, 1986, p. 11). 
 

  
 A aproximação de Lênin e Florestan, quanto ao caráter publicista com o qual 

Silveira (1987) faz afirmações, deve-se ao contato do sociólogo com a produção do 

expoente russo por parte de seu projeto de editoração. Reforçam-se, em termos 

                                                 
35

 Para Fernandes (1978), Lênin conseguia, na sua produção teórica, interligar a teoria com a prática, 
propiciando o que foi denominado de práxis, além de conseguir retomar o esforço teórico do 
marxismo na discussão sobre o Estado e a revolução na ótica do proletariado. 
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teóricos, os laços orgânicos do sociólogo/militante com a perspectiva socialista, 

portanto, como pensador que apresenta de forma pública as suas críticas e 

proposições da classe trabalhadora à qual está vinculado como intelectual. 

 O convite para escrever no Jornal “Folha de São Paulo”, é feito por Otávio Frias 

Filho, em 1983, em um momento em que vários grupos políticos e meios de 

comunicação social reivindicavam as Diretas Já. Após publicação de um texto sobre 

Gregório Bezerra, militante pecebista, inicia suas contribuições de forma permanente 

(SEREZA, 2005): 

 
A presença constante de Florestan no espaço de opinião a partir de outubro desse 
ano, com um discurso classista franco, abusando de referências políticas e 
intelectuais até havia pouco censuradas na grande imprensa, certamente 
contribuiu para fortalecer a imagem pluralista que a Folha conquistou naquela 
época (SEREZA, 2005, p. 172). 
 

 
 Silveira (1987), ao situar Florestan no papel de publicista revolucionário, destaca 

a importância de suas intervenções escritas como colunista da “Folha de São 

Paulo”. Essas intervenções cumpriam a função primordial de ampliar os horizontes 

do debate político e da intervenção direta no cenário nacional, marcando o 

posicionamento intransigente, em diferentes temas propostos, no conjunto de artigos 

jornalísticos do autor em questão: 

 
Solitário e impotente para ir mais longe, dediquei-me a uma espécie de jornalismo 
político que partia da conjuntura para os movimentos mais fundos de 
transformação da sociedade, combinando o saber sociológico acumulado ao longo 
dos anos à necessidade de servir à imensa maioria dos espoliados e àqueles que, 
como eu, estão dispostos a tudo para que o Brasil supere para sempre uma 
degradante tradição de embrutecimento e de exclusão dos oprimidos 
(FERNANDES, 1986, p. 11).   
 

 
  A divulgação de concepções e análise da realidade histórico-social do Brasil e 

de algumas situações internacionais, via mecanismo da própria imprensa burguesa, 

como é o caso da “Folha de São Paulo”, era para Florestan um espaço de “oposição 

frontal” às condições hegemônicas de grupos dominantes no poder. Sua postura era 

independente politicamente, pois não estava ligado, ainda nesse início dos anos de 

1980, a nenhum grupo político em específico, apesar de muitos de seus pares 

intelectuais terem sido “formadores” do Partido dos Trabalhadores (PT):  
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Os escritos que logrei publicar possuem, por isso, duas faces. Uma negativa, de 
oposição frontal a essa situação histórica, resposta com toda a sua crueza em 
1964, pela vitória da contra-revolução e a implantação da República institucional, 
um regime republicano ditatorial, dos opressores nacionais e estrangeiros para e 
pelos opressores nacionais e estrangeiros. A outra face é positiva. Põe em 
questão as condições e os meios existentes para colocar um ponto final nesse 
modo capitalista e imperialista de dominação dos de cima (FERNANDES, 1986, p. 
12). 

 
 

 Os escritos de Florestan em jornais apareciam como uma extensão de seu 

pensamento político de negação do capitalismo e das hostes burguesas, assim 

como sua apologia incansável ao projeto de emancipação do proletariado, com o 

advento do socialismo. Nas palavras de Antonio Candido (2001), era “um militante 

incansável”, rigoroso com suas atribuições e deveres, declaradamente “antiburguês” 

e inconformista quanto à ordem estabelecida.  

 A atividade jornalística, assim como se refere aos textos assinados em sua 

coluna na “Folha de São Paulo”, denuncia os valores burgueses historicamente 

instituídos como modo civilizatório e expressão ideológica da hegemonia das 

classes dominantes.   

 O espaço para divulgação e formulação de uma nova visão de mundo (em 

termos gramscianos), tendo como instrumento o espaço de circulação de jornais em 

nível nacional e a possibilidade de contrapor-se a outros intelectuais da ordem, que 

eventualmente escreviam para o veículo, fortaleceu a publicização de uma 

mensagem explícita do militante sociólogo: “construir uma nova civilização que o 

capitalismo, com todo o seu poderio e grandeza, se revelou incapaz de atingir”. O 

que quer dizer História viva, História em processo, produzida pelos homens, eternos 

portadores de história (FERNANDES, 1986, p. 13). 

 Gramsci (2010) escreve nos “Cadernos do Cárcere” apontamentos sobre a 

atividade jornalística indo ao encontro dessa tradição das esquerdas de publicização 

das ideias. O jornalismo torna-se instrumento político-pedagógico para a ampliação 

do público e meio de sintetizar as teses propaladas pelos intelectuais, nesse caso 

em especial, pelos orgânicos: 

 
O tipo de jornalismo considerado nestas notas é o que poderia ser chamado de 
“integral” (...) o jornalismo que não somente pretende satisfazer todas as 
necessidades (de uma certa categoria) de seu público, mas pretende também criar 
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e desenvolver estas necessidades e, conseqüentemente, em certo sentido, gerar 
seu público e ampliar progressivamente sua área (GRAMSCI, 2010, p. 197). 
 
 

 A atividade jornalística, incluindo as revistas, pode proporcionar uma visão 

unitária, homogênea, porém diversa de assuntos e temáticas, oferecidas ao público 

leitor como recurso de interação intelectual e auxílio na sistemática do pensamento 

mais elaborado e menos senso comum, tal como apregoou Gramsci (2010).  

 Em Florestan Fernandes, o “jornalismo político”, com suas colunas semanais 

nos jornais de grande circulação, propiciava sua aproximação com a crítica 

anticapitalista e suas variantes: dependência, lutas sociais e consciência de classe, 

além de “popularizar” suas teses nesses veículos de comunicação. Uma posição 

estratégica no campo político.  

 
 
3.2 – Atividade publicista nos escritos da imprensa brasileira 

 
Neste tópico, analisaremos os textos de Florestan Fernandes em alguns dos 

veículos impressos nacionais, dos quais destacamos: “Folha de São Paulo”, “Jornal 

do Brasil”, dentre outros. Os artigos assinados por esse teórico brasileiro confirmam 

a alusão já feita neste trabalho, de que o intelectual polemiza e anseia para que 

suas ideias sejam compartilhadas e politicamente engajadas com sua perspectiva 

política em favor dos subalternos. 

Esses textos são escritos no contexto brasileiro que Florestan Fernandes 

(1982) tratou como crise do poder burguês e o “busílis da questão” naquele 

momento histórico de transição para a democracia na década de 1980. Ali estava 

esboçada a reconfiguração do bloco no poder e a ascensão da classe trabalhadora 

com potencial de organização política: 

 
 Apesar de a ditadura possuir elasticidade e vigor para desfechar novos golpes 
sobre os sindicatos e o movimento operário, o seu desgaste provém de sua base 
de sustentação de classe, o que quer dizer que a burguesia terá de ceder terreno 
e que o Estado autocrático burguês só pode ser pulverizado se as classes 
trabalhadoras avançarem firmemente (FERNANDES, 1982, p. 75). 
 

  
 Um conjunto desses artigos foi organizado no trabalho “Que Tipo de 

República?” (1986) e encontra-se sob o formato de duas partes: a primeira, de 
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análise da conjuntura política e a segunda parte, dedicada a outros intelectuais e 

suas situações particulares. Os artigos expressam, de forma simples e direta, as 

posições e abordagens teóricas travadas desde a formulação de sua tese central: do 

desenvolvimento histórico da autocracia burguesa, em meados da década de 70. 

Iremos apresentar, nos tópicos a seguir, fragmentos seguidos da analítica de 

Florestan diante de suas configurações discursivas e de seus expressivos 

argumentos.   

  
 
3. 2. 1 - Artigos de Análise da Conjuntura 

 
As tarefas políticas das classes trabalhadoras possuem uma configuração 
histórica definida e se expressam através da exigência de direitos políticos e civis, 
bem como de garantias sociais bem conhecidas (FOLHA DE SÃO PAULO - vide 
anexo 01). 
 
 

 Em “A esquerda e a Constituição” (1986), Florestan chama atenção para os 

trabalhos do Congresso Constituinte e a posição dos constituintes de esquerda 

frente as suas tarefas políticas, diante de políticos tidos como profissionais e que 

representam o status do conservadorismo histórico das classes dominantes: 

 
O caso tão triste do assassínio do padre Josimo Moraes Tavares não constitui um 
caso isolado ou exemplar. É uma repetição que atesta que os poderosos se unem 
para praticar todas as espécies de crimes a sangue-frio, calculadamente, 
assinalando que as fronteiras do capitalismo selvagem no Brasil são postas em 
relevo pela bestialidade e demarcadas pelo número de vítimas que são imoladas à 
“defesa da ordem” (FOLHA DE SÃO PAULO – vide anexo 02).    

  

 A problemática da violência no campo anunciada e entrecruzada com a temática 

da fronteira é apontada por Fernandes (1986) como signatária das forças 

antagônicas, com consequências nefastas para os desobedientes da ordem e do 

simulacro da democracia, num período de afirmação da autocracia burguesa como 

paladina da democracia representativa: 

 
Poder-se-ia dizer que, ao excusar-se do pacto social oferecido pela Aliança 
Democrática, pela “Nova República” e sacramentado por Tancredo Neves os 
trabalhadores expuseram-se ao pior, deixando de ser parte de um processo no 
qual acabaram se tornando objeto de barganha dos de cima (FOLHA DE SÃO 
PAULO – vide anexo 03) 
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 O consenso e pacto de classes apresentam-se como alternativa para a transição 

democrática de forma “lenta, gradual e segura”. Há uma tentativa de esvaziar os 

mecanismos de participação política dos trabalhadores, organizados por sindicatos, 

partidos ditos operários, movimentos sociais, pastorais sociais da igreja Católica e os 

vários grupos considerados de esquerda:  

 
Pela primeira vez em nossa história, Constituição, Democracia e Revolução 
parecem como entidades históricas em relação de interdependência e de 
reciprocidade. Isso quer dizer que a Constituição não será, apenas, um cenário 
dos conflitos das classes e das tendências de reconstrução da sociedade. Na 
medida em que as forças revolucionárias crescem e se diferenciam, elas próprias 
se tornam matéria da elaboração constitucional e estabelecem as conexões 
recíprocas da carta magna com a construção de uma sociedade democrática na 
qual a revolução dentro da ordem e a revolução contra a ordem constam da ordem 
do dia e das possibilidades que se mostram no horizonte histórico (FOLHA DE 
SÃO PAULO – vide anexo 04). 
 

 

 As dificuldades, no embate com os interesses da burguesia, presentes na 

discussão do texto constitucional não são, para Florestan, suficientes para dirimir as 

expectativas da classe trabalhadora organizada politicamente, na dinâmica da 

revolução contra a ordem, nem tampouco iludem politicamente os subalternos frente 

ao descaso da burguesia em consolidar quaisquer processos democráticos de fato 

participativos: 

 
Com o veto militar ao alcance da mão, as classes burguesas se obstinam na 
necessidade histórica de um pacto social exatamente para resolver as 
inquietações e as contradições que nascem no campo burguês e para submeter a 
democracia nascente a uma paralisia geral. Os dilemas do governo no poder 
demonstram isso com a maior clareza. Nas relações com os operários industriais e 
com os trabalhadores rurais o que se busca é a sua desmobilização, a troco de 
nada! (FOLHA DE SÃO PAULO – vide anexo 05). 

 

 Eis um apontamento crítico em relação à tarefa histórica da burguesia brasileira, 

cujo indicativo esbarra no temor da organização dos trabalhadores, sendo esse um 

motivo suficiente para a consolidação do pacto das frações dominantes e sua 

hegemonia de classe36.  

                                                 
36

 Florestan Fernandes (1982) compreende a “volta da democracia” como parte das estratégias dos 
estratos dominantes para perpetuar o bloco no poder. Isso configuraria uma espécie de liberalização 
outorgada, de efeito “positivo” para a liderança da chamada transformação democrática conduzida 
pela burguesia. 



102 

 

3.2.2 - A respeito dos intelectuais 

 
Os sociólogos designam o processo social envolvido como sendo um 
desnivelamento social. Outros (como os socialistas do passado) falam em 
“proletarização”. Na verdade, o essencial é a tensão do escritor com o mundo que 
lhe é oferecido para se realizar como criador de cultura, como ser humano e como 
cidadão. Essa tensão desloca uma grande massa de escritores para combate 
análogos aos que são travados pelos de baixo (FOLHA DE SÃO PAULO – vide 
anexo 06)  

  

 A posição de Florestan no excerto acima  tensiona a tarefa do intelectual, seu 

papel político e cultural no âmbito da sociedade. Os pensadores não são imunes ao 

seu contexto histórico e às configurações políticas mediadas pelo Estado. Para esse 

pensador os intelectuais politicamente envolvidos com a ordem são paladinos da 

contrarrevolução e os que a negaram se comprometeram com os “de baixo” na luta 

contra os privilégios das elites e seu projeto de República institucional. Esses 

apontamentos indicam o nível de comprometimento desse intelectual militante com 

os despossuídos das classes subalternas, evidenciando no discurso jornalístico o 

tom crítico em relação ao formato do Estado autocrático burguês. 

 Alguns intelectuais foram temas de desses artigos, de posições e situações 

políticas distintas, mas em sua perspectiva de análise, testemunhos da luta política 

no país em prol do avanço rumo ao ideário socialista. Um dos intelectuais sobre os 

quais Florestan escreveu foi Gregório Bezerra, do qual escreve: 

 

Gregório Bezerra cresceu, ao longo de sua vida, além e acima dos padrões 
humanos de integridade e grandeza da sociedade brasileira. Não cheguei a 
conhecê-lo, mas sempre o admirei com respeito: ele fazia parte do pequeno grupo 
dos que não cedem e não se vergam, sendo ele próprio a mais bela e forte 
irradiação do ser Povo, do transfigurar a dureza da vida em beleza humana, em 
ação política consciente contra a miséria e a degradação dos oprimidos (FOLHA 
DE SÃO PAULO – vide anexo 07) 

 
 
 Esse texto apologético a Gregório Bezerra representa nos seus escritos a noção 

do intelectual mais próximo do indivíduo simples, denominado como povo, inclusive 

para considerar a luta armada no pós-1964, algo que distanciou os militantes de 

esquerda da população e da classe trabalhadora. O modelo de revolução, no 

contexto do golpe, é questionado mediante o seu distanciamento das “massas 

trabalhadoras”. 
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 Outro intelectual discutido em seus artigos é Carlos Marighella, umas das 

lideranças expressivas da Aliança Libertadora Nacional (ALN). Em texto para co-

celebrar os 15 anos de falecimento de Marighella, Florestan recupera um dos líderes 

do Partido Comunista Brasileiro (PCB) – o partidão - e suas contradições em meio à 

luta instituída por algumas esquerdas, de tradição marxista-leninista. De acordo com 

o texto: 

 
O que qualifica e distingue as posições assumidas por Carlos Marighella é o 
propósito de romper com uma linha adaptativa, que retirava o Partido Comunista 
do pólo proletário da luta de classes, convertendo-o em “cauda” permanente e em 
esquerda potencial da burguesia (FOLHA DE SÃO PAULO, vide anexo 08). 
 

   
 Para Florestan (1986), o militante Marighella distinguia-se, em termos práticos, 

do enquadramento do partido relacionado à filiação teórica com o marxismo-

leninismo, pois sua ação questionava o PCB e a importação por este de um modelo 

revolucionário para uma realidade diferenciada como a do Brasil e também o notório 

afastamento do proletariado, com as aproximações, em muitas situações do partidão 

com os interesses da burguesia brasileira37. 

 Graciliano Ramos não passa despercebido por Florestan ao dedicar ao literato e 

igualmente militante do PCB algumas linhas. O destaque do texto é a obra 

“Memórias do Cárcere”, vista como obra produzida de forma cinematográfica (que 

fora, inclusive, filmada por Nelson Pereira dos Santos) e responsável por traduzir a 

descolonização tipicamente brasileira, balizada pelas características políticas 

peculiares de nossa formação nacional: 

 
 

Em suma, ele se evidencia como um presente colonial, que não desaparecerá por 
si só ou por uma impossível ação redentora dos que tecem as continuidades do 
despotismo. Sair das prisões não é vencer as ditaduras. Para acabar com elas, no 
solo histórico da América Latina, seria preciso destruir o arcabouço colonial no 
qual elas se assentam e lhes dão a maligna capacidade de sobreviver aos que 
elas aprisionam e libertam... (FOLHA DE SÃO PAULO – vide anexo 09). 

                                                 
37

 Há uma crítica explícita de Florestan (1982), no chamado período de transição democrática 
relacionado à formação dos partidos políticos. Esses seriam os novos portadores da tradição política 
brasileira em prol do clientelismo e da patronagem, na contínua configuração de forças para formação 
do novo bloco no poder. Essa posição confirma Florestan como intelectual ainda autônomo, em 
relação a sua inserção partidária, mesmo nos ditos partidos considerados de esquerda, até sua 
entrada em 1986 no Partido dos Trabalhadores. 
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 A dialética, passado-presente, é recorrente nas formas de sociabilidade e das 

forças sociais e suas contingências históricas: o passado oligárquico e as novas 

camadas dominantes da burguesia. A descolonização, nesse caso, é apenas força 

de retórica e se apresenta em novas bases com a ditadura e sua transição para a 

democracia burguesa.   

 Outro intelectual merecedor de um de seus artigos, uma das vozes da Teologia 

da Libertação (TL), Leonardo Boff, é também motivo de publicação, no momento 

histórico da condenação do ex-frade religioso a excomunhão da Igreja Católica, pelo 

então cardeal Ratzinger38.  

 Doravante, a importância de tal acontecimento é destacada devido à leitura feita 

sobre a aproximação entre o marxismo e as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs), numa tentativa de expor a abrangência da Teologia da Libertação (TL) 

como recusa do denominado “desvio do socialismo revolucionário”, propagandeado 

pelos partidos comunistas de tradição ortodoxa. Trata-se do distanciamento desses 

partidos da população, devido sua prática partidária ao considerar o povo como 

aqueles predispostos ao direcionamento da vanguarda do partido. A seguir trecho da 

crítica: 

 
Como marxista, percebo bem que somos “companheiros de rota” e que, de outro 
lado, a teologia da libertação desempenha um papel ativista maior por causa das 
debilidades e dos desvios do movimento socialista revolucionário  e das distorções 
dos partidos comunistas na América Latina. Ela ocupa, no seio das massas, o 
lugar que poderia (e, eu penso, deveria) ser nosso! (FOLHA DE SÃO PAULO - 
vide anexo 10) 

 
 

 O reconhecimento a outras expressões políticas, diversas em muitos aspectos 

do próprio conteúdo do marxismo é referendado como proposição de superação 

ideológica dos esquematismos e ortodoxias das esquerdas vinculadas a certa 

tradição do marxismo, em especial, ao leninismo. O pressuposto teológico da “fé” 

para a Teologia da Libertação, aqui, não é recusado, mas considerado uma 

particularidade na junção de forças sociais contrárias à organização 

                                                 
38

 Responsável pela Congregação para Doutrina da Fé – uma instância considerada tribunal 
eclesiástico do Vaticano, responsável pelo julgamento de questões internas da Igreja Católica 
Apostólica Romana. Na verdade, expressão da política inquisitorial da Igreja aos considerados 
hereges e desvirtuadores dos preceitos de fé da Igreja. 
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institucionalizada do capitalismo e suas nuances de dependência econômica e 

política. 

 A ideia comum entre esses “testemunhos” acerca dos intelectuais analisados 

está voltada para o conteúdo político da luta de classes. Isso, em parte, justifica a 

aproximação da categoria gramsciana de intelectual orgânico, particularmente os 

vinculados ao movimento da classe trabalhadora.  

 Em uma de suas entrevistas para o Jornal “Folha de São Paulo”, em 1977, 

Florestan Fernandes destaca o papel crítico que os intelectuais precisam ter no 

exercício de suas atividades de pensador, resguardadas as devidas proporções com 

relação aos intelectuais que preferem adequar-se como uma medida, segundo ele, 

de “auto-proteção”.  

 Os intelectuais tiveram posições divergentes, por exemplo, no regime de 

exceção, seja no enfrentamento e suas consequências, seja assumindo suas 

posições favoráveis à República institucional. Esse enfrentamento de forças 

antagônicas e dos intelectuais engajados junto aos trabalhadores justificou-se, em 

Florestan (1977), pela postura de negar a omissão e a situação de classe.  

  

 

3.2.3 - Discurso sobre a classe trabalhadora 

 
O 1 de Maio de 1989 é uma data de desafio para os operários e os trabalhadores 
do campo. A crise econômica “obriga” o governo e os patrões a tomarem medidas 
extremas nas duas esferas, a do despotismo da empresa e a do despotismo do 
Estado. Os salários aparecem como os culpados pela inflação e pela ameaça de 
recessão econômica (O CORNETA – vide anexo 11).  
 
 

 Nessa publicação interna ao PT, já membro partidário, Florestan (1989) analisa, 

no período pós-constitucional de 1988, a situação dos trabalhadores naquele cenário 

tido como de crise econômica. O embate classista é inevitável, tendo como 

argumento a exploração dos trabalhadores pela mediação política do Estado, 

intensificada por suas ações de proteção ao capital financeiro e apoio estrutural às 

empresas multinacionais.  

 E quanto aos operários e seus mecanismos de reação ao esmagamento das 

forças dominantes? A resposta está vinculada ao poder de organização da classe 
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trabalhadora nas esferas sindicais, partidárias e nos movimentos sociais a fim de 

criar uma nova realidade política, próxima da revolução socialista: 

 
Por isso, o que se chama de “grevismo” contém um significado objetivo e subjetivo 
preciso: é uma manifestação expressa de rejeição de uma ordem econômica, 
cultural, social e política iníqua. A função latente do grevismo consiste em voltar o 
ser do proletário contra uma sociedade civil não-civilizada, isto é, bárbara, que 
reduz o trabalhador a uma condição equivalente a do escravo (FOLHA DE SÃO 
PAULO – vide anexo 12). 
 
 

 A greve como instrumento da luta de classes no capitalismo é ressaltada por 

Florestan no artigo como alerta da situação de pauperização da vida dos 

trabalhadores e de sua crescente miserabilidade, doravante os ganhos cada vez 

maiores do patronato no Brasil. E nesse sentido, com a crescente maximização da 

exploração do trabalho, a greve poderia alcançar proporções maiores no seu 

alastramento no todo da sociedade brasileira, com efeito, muito positivo para o 

avanço do debate sobre a revolução: 

 

Portanto, a greve foi decisiva para os trabalhadores e para o Brasil como um todo, 
ajudando a aproximar um pouco mais o Estado da nação, a partir de impulsões 
coletivas que partem desta última. No conjunto, isso indica que a democracia 
avançou um pouco mais na trilha dos de baixo e que eles começam a percorrer 
um caminho que antes lhe era vedado ou só se tolerava no interesse dos donos 
do poder (JORNAL DO BRASIL – vide anexo 13). 

 

 Esse fragmento expressa o entendimento acerca da consciência de classe e 

como os trabalhadores devem se posicionar frente aos patrões das empresas e do 

Estado. O busílis da questão centra-se na situação política de enfrentamento dos 

trabalhadores devido às condições adversas da ordem econômica39.  

Para esse pensador, havia um estrangulamento na ordem social competitiva 

de modelo autocrático, que, no caso do Estado de exceção, configurava-se nos 

meandros da violência institucionalizada e sistemática e no período de transição 

democrática. Esse quadro fortalecia o pólo operário e suas organizações, de 

                                                 
39

 Tais situações são provocadas pela estruturação do capitalismo dependente, ainda vigorando na 

década de 80, como tese precursora da explicação histórico-sociólogica da dominação burguesa no 
Brasil. Para Fernandes (1975), o capitalismo dependente é fundamental para as elites e está 
internamente estruturado a partir do modelo autocrático burguês, com nível de conservadorismo 
enraizado na reprodução do padrão do capitalismo externo, de base imperialista. 
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importância fundamental naquilo que considerou como “oportunidade histórica”, ou 

seja, a organização social dos trabalhadores em partidos e em luta pela revolução 

social (FERNANDES, 1975; 1982): 

 
Os trabalhadores revoltam-se contra os patrões, para os quais quase nada seria 
auto-aplicável na Constituição, e só enxergam no governo a sua falta total de 
credibilidade (...) O operário também desconfia do empresário, de sua propensão 
a transferir os riscos para o trabalho e a acumular vantagens (JORNAL DO 
BRASIL – vide anexo 14). 
 
 

 A impossibilidade de um pacto social é tematizada como alusão ao 

autossacríficio dos trabalhadores em relação às necessidades da burguesia 

dependente do grande capital. Esta tenta engendrar a espoliação do operariado 

como viés de articulação com o capital monopolista e financeiro.  

O governo/Estado participaria dessa dinâmica da sociedade brasileira, nesse 

contexto, como artífice do agravamento da crise econômica, porque seria o agente 

político necessário para a mediação no período da transição democrática e como 

articulador importante da transferência de renda e controle da burguesia dependente 

e estrangeira: 

 
Entre os de baixo prevalecem os desenraizados, que “estão fora do lugar” e lutam 
pela sobrevivência, por vezes puramente biológica. São vítimas de cicatrizes 
seculares e transferem a agressão, que sofrem de forma intensa e destrutiva, para 
a própria massa popular e a classe social trabalhadora (...). Aceitam o 
paternalismo e clientelismo, do qual não se desenroscaram coletivamente. Por 
exemplo, legitimam a troca de compensações adiadas, na qual o político manda 
um dentista consertar os dentes ou fazer uma dentadura para o eleitor que solicita 
sua proteção (FOLHA DE SÃO PAULO – vide anexo 15).  

 O tratamento oferecido pelo Estado e suas elites aos trabalhadores propicia o 

debate do desfavorecimento e da precariedade social encontrado nas práticas de 

clientelismo. Essas práticas foram legadas pela tradição cultural das apropriações 

políticas de períodos de outrora. As negociações e as troca de favores persistem na 

relação política, como resíduo paternalista, perspicaz, como instrumento de 

conformação dos trabalhadores diante de suas necessidades imediatas.  

A cooptação dos indivíduos da classe trabalhadora pelos grupos dominantes 

dirigentes traduz as artimanhas de consolidação no poder da hegemonia burguesa. 

De acordo com Florestan, somente a organização política dos trabalhadores será 

combativa o suficiente para a luta contra a espoliação das camadas dirigentes e 
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aumento contínuo da concentração do capital. A ação contestatória dos subalternos 

deve atuar não somente no terreno econômico, como também cultural e psicossocial 

interligados pelas condições históricas empreendidas até o tempo presente. 

 
  
3.3 – Apologia à classe trabalhadora de práxis revolucionária 

 

Há uma abrangência de ponderações e de defesa da classe trabalhadora 

como sujeito coletivo, responsável pelas transformações sociais rumo à construção 

do socialismo proletário e signatário da revolução social, presente no discurso de 

Florestan Fernandes ao discutir com o próprio proletariado40. Nesse debate junto aos 

trabalhadores apresenta o marxismo como opção teórico-política viável como 

subsídio a ação organizada enquanto classe potencialmente revolucionária. Essa 

defesa do marxismo como recurso heurístico, sustentada por Florestan Fernandes, 

situa o debate em um contexto de crise internacional da esquerda, no final da 

década de 1980 e início de 199041. 

E para responder a tal argumento da crise da esquerda internacional, nessa 

conjuntura, o sociólogo confirma no próprio marxismo a resposta para uma saída e 

crítica ao conceito de crise apontado para o movimento da classe trabalhadora em 

seu quadro mundial. Pareceu imprescindível, na proposição socializada aos 

                                                 
40

 Nesse tópico, enfatizaremos o debate proposto do pensador/militante feito junto à classe 
trabalhadora. Em muitos trechos far-se-ão presentes as reflexões do socialismo proletário e da defesa 
da emancipação dos trabalhadores e, com essa dimensão histórica, o proletariado como classe 
organizada politicamente constrói o socialismo. 
 
41

 Alguns apontamentos a serem discutidos neste tópico foram proferidos numa palestra destinada 
aos trabalhadores ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na região do 
ABC paulista, no ano de 1991, em um momento histórico de importância no cenário da luta de 
classes, que se afirmava, de maneira mais geral e fazia-se presente nos discursos da esquerda 
internacional, embora esta vienciasse a crise do marxismo, devido à queda do muro de Berlim, em 
1989, e ao final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) nesse ano de conferência da 
palestra do militante/intelectual Florestan aos trabalhadores sindicalizados. Quanto às análises da 
crise do marxismo ou seu fim, nos colocamos ao lado de uma posição e leitura da esquerda de matiz 
marxista heterodoxa, ao refletir que a experiência da luta de classes na Revolução Russa e/ou 
mesmo na Alemanha oriental (satelitizada pelos soviéticos) representou em sua ação política mais 
um aspecto derivado do capitalismo. Nessas duas experiências, pode-se afirmar que o socialismo 
real (HOBSBAWM, 1994), nada mais foi do que um capitalismo de Estado, ideologizado pelo 
marxismo-leninismo e por outras formas de dogmatismo do pensamento marxista. Estes, 
contaminados pelo afastamento da realidade concreta das lutas do proletariado, inclusive, aceitam 
como fundamento de sua atuação a burocratização da organização da classe trabalhadora, então 
cerceada pelo Estado soviético (VIANA, 2007a; 2007b)  
 .  
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trabalhadores ligados ao sindicato, considerar o marxismo responsável por uma 

cultura e ideário socialistas na formação política da classe trabalhadora. De acordo 

com ele: 

 
Aqui tentarei sintetizar a visão originária do socialismo, que considerava a classe 
trabalhadora como a única classe revolucionária na sociedade capitalista e a única 
classe que tinha interesses e potencial de luta política suficientemente forte para 
transformar a sociedade existente e destruir o capitalismo (FERNANDES, 2010, p. 
278). 

 
 
O apontamento da classe trabalhadora e de sua viabilidade histórica de 

ruptura com o capital e o modo de estruturação deste nas relações sociais destaca 

um horizonte de lutas a serem travadas e alimentadas pelo marxismo enquanto 

projeto teórico indicativo de ação para a metamorfose do todo dessa sociedade 

estruturalmente organizada para alienação e acomodação do ser humano42, diante 

do status quo reproduzido. 

“A única classe, porém, que possui motivos em revolucionar e acabar com a 

sociedade burguesa é a classe trabalhadora” (FERNANDES, 2010, p. 283). Essa 

posição exprime a ligação orgânica de Florestan e o seu compromisso com o 

autêntico projeto, de acordo com o marxismo, da práxis revolucionária do 

proletariado enquanto classe:  

 
Por isso, a classe trabalhadora é tida como classe organicamente revolucionária. 
As outras podem até participar de uma luta por reforma e até por revoluções; mas, 
atingidos os seus objetivos, retraem-se. Os trabalhadores precisam eliminar essa 
sociedade e organizar a produção de tal maneira que o capital não prejudique 
mais o produtor

43
 (FERNANDES, 2010, p. 283). 

 
 

                                                 
42

 Outro teórico de abordagem marxista heterodoxa, Karl Korsch (2008), expressa o marxismo como 
“expressão teórica do proletariado revolucionário”, correspondendo à práxis da classe trabalhadora na 
sua relação dialética com a teoria marxista. Florestan Fernandes, ao menos nos textos e obras 
pesquisados para este trabalho, não menciona esse pensador contemporâneo e outros importantes 
teóricos dessa tradição, como György Lukács (1885-1971) e Antonio Gramsci (1891-1937), na 
segunda década de 1920. Provavelmente, não deve ter acessado esse teórico ligado à corrente do 
marxismo de origem heterodoxa.  
 
43

 A noção de produtor associa-se à condição do trabalhador, numa precisão metodologicamente 
marxista, pois este é o indivíduo responsável na produção capitalista. O trabalhador não é dono dos 
meios de produção, e tem como realidade concreta, para satisfação de suas necessidades no 
capitalismo, a venda da sua força de trabalho para o agente capitalista (FERNANDES, 2010). 
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Em termos do devir histórico, a emancipação humana será possível mediante 

as ações da classe trabalhadora no decurso da crise e das contradições do atual 

estado de forças do modo de produção capitalista, ou seja, a força do proletariado 

organizado que, nessa perspectiva, orienta-se para a conquista da própria 

emancipação provinda do embate entre as classes.  

Nesse sentido, toda ação do proletariado deve antever um fim, objetivando na 

práxis revolucionária a intensificação da derrocada do capital e a construção de 

outras relações sociais de produção, ditas comunistas, capazes de criar processos 

de humanização frontalmente opostos ao tipo de aniquilamento de indivíduos pelas 

consequências inerentes à coisificação e/ou estranhamento44 produzido pelo império 

da mercadoria, “vivificado” na brutalização dos indivíduos pela sociabilidade 

capitalista:  

 
(...) sobre o embrutecimento do trabalhador que, submetido às condições de 
trabalho que praticamente brutalizam a pessoa e bloqueiam o desenvolvimento da 
consciência social, impedem a aquisição de cultura e a autoemancipação coletiva 
da classe (FERNANDES, 2010, p. 183). 

 
 

O trabalho alienado aprisiona o indivíduo e o torna inferiorizado ao objeto 

produzido, tendo a produção social da mercadoria um condicionante poderoso que 

limita e condiciona o agente produtor à mecanização de si no processo da produção. 

Isso implica a deterioração da consciência social e a deformação psíquica45 do 

                                                 
44

 Para a compreensão do trabalho estranhado, recorremos ao pensamento marxista: “Na 
determinação de que o trabalhador se relaciona com o produto de seu trabalho como [com] um objeto 
estranho estão todas essas conseqüências. Com efeito, segundo este pressuposto está claro: quanto 
mais o trabalhador se desgasta trabalhando (ausarbeitet), tanto mais poderoso se torna o mundo 
objetivo, alheio (fremd) que ele cria diante de si, tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo 
interior, [e] tanto menos [o trabalhador] pertence a si próprio” (MARX, 2004, p. 81). Marx, ao remeter 
essa crítica à economia política, centra a reflexão no processo de “mortificação” do ser humano em 
detrimento do empoderamento da coisa, do objeto a tornar-se “vivificado”, enfim, da reificação da 
mercadoria.   
 
45

 Na concepção de natureza humana, Fromm (1979), ao elaborar uma síntese freudo-marxista, 
aproxima questões da deformação do indivíduo na dimensão da materialidade das suas condições 
sociais em interligação com a dimensão psíquica, portanto, em sua teoria, seria possível afirmar que 
os problemas de ordem psíquica são de fato produzidos pelas misérias e exploração legitimada pelas 
condições materiais de existência, portanto, essa relação entre deformação material e psíquica é 
para, esse pensador, parte da realidade do sujeito moderno e do processo de alienação social. 
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trabalhador, transformado, nesse processo, numa “peça de engrenagem” da 

máquina produtiva. 

Para o enfrentamento e a negação do autoaniquilamento, introjetado pelos 

meandros do capitalismo, há de se construir uma política viável ao conjunto da 

classe trabalhadora tida na auto-organização uma resposta de enfrentamento 

avassalador diante dos capitalistas já organizados em sua classe, para sua 

perpetuação no poder e no controle da classe produtora. Florestan Fernandes 

(2010), assim, entende a exigência dos trabalhadores se organizarem tendo como 

orientação os instrumentos que à época de Marx e Engels foram fundamentais na 

consolidação da luta empreendida pelo proletariado, a saber, o sindicato e o partido 

político.   

O sociólogo retoma em sua exposição as características desse tipo de 

organização política dos trabalhadores no século XIX, participadas por Marx e 

Engels. Estes colaboram na elaboração de uma teoria de mobilização da classe 

trabalhadora, apropriadamente crítica à ampla maioria das teorias liberais que 

circulavam na época, de substrato dominante: 

 
O embrutecimento do trabalhador, a necessidade do trabalhador de tomar 
consciência de sua situação social e o fato de que a situação só possa ser 
alterada pelo próprio trabalhador coletivamente, portanto, obriga-o a sindicalizar-
se em sindicatos, partidos, criar outras organizações culturais para poder propor 
uma sociedade de caráter diferente, com uma nova forma de produção, com uma 
infraestrutura que não seja espoliativa, que assegure a igualdade e a liberdade 
como algo generalizado e que envolva a autogestão coletiva dos meios de 
produção

46
, na qual se consagre a construção da democracia (não da democracia 

apenas para uma minoria, mas a democracia da maioria e, com a evolução 
socialista, a democracia universal) (FERNANDES, 2010, p. 283).  
 

  
 Doravante, coloca-se ao proletariado a tarefa histórica de suprimir o 

capitalismo e, estando ele devidamente organizado, o desafio de realização do 

                                                 
46

 Autogestão social é um conceito para expressar o que o marxismo denominou de comunismo. 
Diferencia-se de outras concepções ditas socialistas, como na experiência histórica da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), de países como China, Cuba, Angola, dentre outros. 
Nesses países, como já expusemos, não passou de situações criadas por um capitalismo de Estado 
ou “reformado”. “A autogestão é, assim, uma relação de produção e não como nas ideologias 
burguesas, mera forma de gestão de empresas, ou simplesmente democracia direta. As organizações 
que realizarão a substituição dos organismos do Estado capitalista surgidos do próprio processo 
revolucionário, tais como os conselhos de fábrica, conselhos de bairros etc., formando a base dos 
conselhos revolucionários que serão responsáveis pela autogestão social” (VIANA, 2008, p. 78). 
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socialismo proletário. Esse socialismo proletário somente será validado com a  auto-

organização da classe. E Florestan Fernandes (2010) defende o sindicato como 

organização política importante no embate de classes, mas alerta sobre sua 

insuficiência, sendo preciso ampliar o leque organizativo com os partidos políticos de 

esquerda, por exemplo47. A classe trabalhadora organizada constitui, no conjunto 

das relações, um poder social capaz de não só irromper a ordem estabelecida, mas 

superar o modelo de uma sociedade classista e fundar uma sociedade 

autogerida/comunista.  

O delineamento da superação de uma visão classista burguesa para um 

socialismo proletário deverá levar em consideração, segundo Florestan, a conquista 

do poder. Só justifica para o sociólogo a conquista do poder se a classe trabalhadora 

organizada revolucionar na sua totalidade as relações sociais de produção: “A 

classe capitalista não terá mais condições sociais e políticas de se reproduzir como 

classe dominante e deverá ser reeducada para viver na sociedade nova e sobreviver 

dentro dela” (FERNANDES, 2010, p 285).   

Sob as circunstâncias das contradições inerentes ao modo de conceber as 

relações sociais capitalistas, é que o proletariado atua como sujeito coletivo político 

e dispõe-se a uma práxis revolucionária e de cunho emancipatório. Somente negar a 

ordem existente não impede os consequentes dinamismos da subalternização, da 

dependência e dos desajustes sociais. O socialismo proletário é uma resposta 

insurgente do movimento dos trabalhadores, que nega com veemência a sociedade 

de classes. 

A sociedade capitalista teve como base moral a civilização ocidental que, em 

nome dos valores burgueses, deu ao mundo um “presente de grego” ao produzir a 

barbárie articulada ao projeto expansionista. Se no mundo antigo ocidental a 

barbárie restringia-se a alguns povos dominados pelos antigos impérios, com a 

modernidade inaugurada pelo capitalismo, tornou-se prática política a segregação, a 

hierarquização e a subalternização para o alcance da supremacia de nações 

                                                 
47

 No próximo tópico nos deteremos nos limites do desenvolvimento histórico do sindicato e do partido 
político, para organização dos trabalhadores e seu objetivo final, na conquista da emancipação 
humana. 
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imperialistas em escala global, com maior frequência e intensidade no ocidente pós-

século XV da era moderna. 

Desse entendimento, é difícil obstruir a leitura da execução de uma revolução 

socialista proletária a realizar-se somente no âmbito dos países e/ou Estados 

nacionais, em territórios restritos. A internacionalização da luta dos trabalhadores é 

requisito “essencial” para organização da classe. As chamadas revoluções 

nacionalistas estão fadadas a coexistirem como “revoluções dentro da ordem”, 

notadamente trabalhadas no capítulo anterior.  

A consciência de classe não é fruto do acaso, mas a organização de classe 

no rumo de sua finalidade. E a finalidade da classe trabalhadora consciente é a 

destruição da totalidade capitalista e suas particularidades: classes sociais e 

auxiliares, propriedade privada, trabalho alienado/estranhado e as ideologias. 

Nessas condições, o proletariado sustenta-se nos apontamentos produzidos pelo 

marxismo, sem o qual dificilmente haveria motivação teórica para a ação 

revolucionária do proletariado48. “Evidencia-se, assim, a questão de que a 

perspectiva de Marx era revolucionária. Por conseguinte, sua teoria da sociedade e 

da história deve ser derivada de sua perspectiva e não o contrário” (VIANA, 2007c, 

p. 73). 

Para Florestan Fernandes (2010), há enorme significado da teoria marxista 

(revolucionária) encontrada nas regiões periféricas, justamente por essas regiões 

oferecerem as condições materiais para a profusão da miserabilidade das 

populações locais e do altíssimo grau de concentração de renda, instalado pelo 

“desenvolvimento capitalista desigual” (p. 288). No liame dessa problemática do 

desenvolvimento desigual e combinado49 da América Latina, a burguesia 

                                                 
48

 Segundo Viana (2007c), o marxismo parte do ponto de vista do proletariado e aprofunda a 
compreensão do capitalismo assumindo a perspectiva dessa classe como fundamental na produção 
de sua obra. 
 
49

 Teóricos brasileiros como Francisco de Oliveira (1981; 2003) e Ruy Mauro Marini (2000) produzem 
trabalhos em que é desenvolvida a tese do desenvolvimento desigual e combinado. Para o primeiro, 
a ideia de um desenvolvimento regional para a integração da economia nacional não teria sentido por 
ocorrer um processo de associação de grupos oligárquicos locais/regionais e da burguesia industrial 
do Centro-Sul brasileiro ao capital internacional (OLIVEIRA, 1983). No segundo autor, o capitalismo 
desenvolve-se na economia dependente pela acentuação da exploração da força de trabalho do 
trabalhador; “servindo-se” da superexploração (componente resultado do aumento da produtividade 
pela “superexploração física do trabalhador) para o acúmulo do capital em economias desiguais, por 



114 

 

dependente e associada amplia seu espaço de intervenção a partir dos chamados 

regimes de exceção dos governos militares em nossa história recente: 

 
Na sociedade de classes é inerente a luta de classes e essa luta de classes se 
volta contra o monopólio do poder pela burguesia, porque a classe é para a 
burguesia o meio pelo que ela exerce a sua dominação. Daí a necessidade que o 
trabalhador tem de destruir a classe para se libertar e eliminar as desigualdades 
econômicas, sociais, raciais, culturais, políticas (FERNANDES, 2010, p. 289).  

 

 Qualquer ação combativa dos trabalhadores, em prol da revolução social, 

requer considerar os momentos de crise e/ou contradições por causa da 

exacerbação das determinações ocasionadas pelos agravantes derivados da 

civilização capitalista que imprime sua marca delével, ou seja, é o único modo de 

existência humana capaz de se “auto-dissipar”, objetivado pela incessante 

voracidade do acúmulo e da destruição da natureza e das relações sociais, apesar 

de sobreviver as essa custas. Demonstra-se com esse argumento o limite no 

horizonte de existência desse nível de materialidade. 

 A barbárie do capital dissimula o princípio da destrutividade, engendrado pela 

civilização moderna, contando com auxílio da ciência e da racionalidade cartesiana. 

O ponto de inflexão localiza-se na iniciativa do proletariado em arrostar a 

brutalização promovida pela sociedade classista. Não há situação cataclísmica na 

natureza da evolução, entrementes, o cataclismo ocorre devido ao movimento de 

contestação contrário à perenização de esferas de dominação social. 

 Somado ao antagonismo das classes, o materialismo dialético fornece ampla 

e irrestrita visão da realidade concreta dos trabalhadores, de seus vilipêndios 

cotidianos atrás dos meios de subsistência. É procedente a apropriação desse 

método de análise para produzir uma teoria crítica da formação histórica das 

sociedades, pontuando na historicidade das civilizações, Estados e nações, a 

resistência dos “de baixo” a imposições, autoritarismos e hierarquizações: 

  

                                                                                                                                                         
suas distintas formações históricas e sociais, mas integradas (de acordo com suas especificidades da 
“produção da mais-valia relativa e no aumento da produtividade”. Sua tese indica a formação de um 
subimperialismo, do qual “emerge da definição desses graus intermediários e aponta para a 
especificação de como incide na economia dependente da lei segundo a qual o aumento da 
produtividade do trabalho (e, em conseqüência, da produtividade do capital) produz um aumento da 
superexploração” (MARINI, 2000, p. 164).  



115 

 

Marx aplica o método dialético em seu estudo sobre o modo de produção 
capitalista. Daí muitos buscarem um desenvolvimento mais detalhado do método 
em O Capital. Sem dúvida, O Capital é o método dialético aplicado do ponto de 
vista do proletariado, embora esta seja a única foram de se aplicar o método 
dialético. 
É necessário dizer que o método dialético busca descobrir a essência do 
fenômeno (...). Além disso, essa abstração não será dialética se não descobrir a 
essência do fenômeno, a determinação fundamental do seu processo de 
transformação (VIANA, 2007c, p. 88). 
 

 
 A interligação entre o método dialético e a perspectiva do proletariado são 

elementos correspondentes do pensar a prática e das ações refletidas, confluindo 

para o que se chamou de práxis na ação objetivada da classe trabalhadora com o 

intuito de transformar a si mesma como classe explorada e as relações sociais 

produzidas. O método dialético pode ser compreendido em sua atribuição heurística, 

no exercício mental para melhor analisar as problemáticas condizentes ao paradoxo 

impresso pelo antagonismo de classes. “O materialismo histórico parte de uma teoria 

da história das sociedades humanas, tomando como ponto de partida as relações 

sociais, o seu processo de constituição e reprodução” (VIANA, 2007c, p. 107). 

 A defesa do método dialético, por parte de Florestan Fernandes, leva em 

consideração os fatores históricos, objetivos50 em se tratando das condições 

materiais e da dialética no trato das incongruências e dos processos de dominação 

na formação das sociedades. A dialética materialista é fundamental para esse 

pensador por possibilitar a historicidade da classe trabalhadora como sujeito coletivo 

fundamental de transformação e na inauguração da práxis socialista, além de evitar 

dogmatismos e sectarismos já exemplificados, segundo o pensador, nas práticas 

stalinistas (FERNANDES, 2010).  

 O proletariado, ao apropriar-se das ideias e do materialismo histórico 

dialético, tem condições intelectuais na sua manifestação coletiva de empoderar-se 

dos aparatos teóricos da esquerda, em especial, da obra de Karl Marx, de conteúdos 

eminentemente antiburgueses. A formação com aparato da substância marxista 

cumpre papel básico, a luta do trabalhador para negar a si mesmo como reprodução 

                                                 
50

 O termo aludido, objetivo, não exclui nas interpretações do sociólogo o caráter, bastante usual, de 
termos como psicossocial, para não cairmos na negação de elementos psicológicos, subjetivos 
presentes no universo das relações sociais. Evita-se assim cair em esquematizamos da tradição 
dualística ao se abordar objetividade/subjetividade.  
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da ideologia e mentalidade burguesa. A negação de si mesmo como producente da 

sociabilidade burguesa é um passo concreto para a criação da cultura proletária 

radicalmente contrária à acomodação social. 

  “A educação que o trabalhador adquire é uma educação predominantemente 

existente no meio proletário e que está em desnível em relação à educação que 

define os padrões de mudança social da sociedade como um todo” (FERNANDES, 

2010, p. 291-292).  Como seria possível, nessa indicação de uma cultura socialista, 

propor um componente educativo para a aquisição dos aportes teóricos do 

marxismo como teoria revolucionária? 

A resposta inicial situa-se na capacidade auto-organizativa da classe 

trabalhadora e na crítica ao modelo burguês de educação51, predominante em razão 

da supremacia dessa classe sobre as outras. De inspiração libertária, a educação do 

proletariado é antes de tudo coletivizada e de princípios de solidariedade dos que 

estão nessa condição: 

 
É preciso que o trabalhador forje meios educacionais específicos para construir e 
reproduzir uma concepção de mundo independente, capaz de responder à sua 
visão de democracia da maioria, libertária, igualitária, e a seus anseios de 
revolução (FERNANDES, 2010, p. 293).  

 
 
 A socialização da perspectiva crítica na construção da revolução não nascerá 

do formalismo educacional aos moldes das instituições capitalistas, já 

demarcadamente domesticada pelo projeto civilizacional burguês. Esse prognóstico 

de Florestan Fernandes aponta como consequência do movimento dos 

trabalhadores uma necessária reflexão da formação da classe, para repensar a si 

mesma como classe e colaborar com a construção do socialismo. Eis, então, um 

dilema da esquerda proletária: “desentranhar a cabeça do trabalhador da 

subalternização cultural, mental e ideológica à burguesia” (FERNANDES, 2010, p. 

293). 

                                                 
51

 O acesso universalizado à educação, via modelo burguês, não significa ruptura com ideologia das 
classes sociais. No texto sobre as reflexões acerca do socialismo proletário, o sociólogo ratifica a sua 
fidelidade à classe trabalhadora, por compor aí o significado de sua própria existência de origem 
proletária, pois caso houvesse negado teria se entregado aos dispositivos correlatos de alguém com 
seu status, posição social e padrão de vida, pertencente à classe média. É essa autoconsideração 
que o mantém como intelectual atuante e orgânico da classe trabalhadora (FERNANDES, 2010).   
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 O desemburguesamento da classe trabalhadora aparece como tarefa às 

organizações dos trabalhadores a fim de recusar a passividade, o imobilismo, a 

cooptação e a incapacidade de pensar os desvencilhamentos da exploração do 

trabalho e da condição humana. Nessa assertiva, a elaboração de um projeto de 

sociedade socialista, sob as premissas do proletariado, deverá contemplar uma 

reação aos procedimentos burocratizados, disciplinares e em larga medida, 

autoritários, da educação instrumentalizada, tecnificada, de neutralidade axiológica, 

presentes nas concepções burguesas de educação.  

 O projeto emancipatório tendo o proletariado como agente histórico crítico e 

disposto a transformar-se a si e as relações sociais, tem no horizonte cultural a 

educação de fundamento libertário, se não incorre nos riscos de somente recolocar 

a educação bancária e meritocrática em outras bases, mas sem prejuízos para a 

continuidade da reprodutibilidade mental e ideológica da concepção de mundo 

burguesa52:  

 
Os trabalhadores devem buscar o apoio dos professores dissidentes e, em 
especial, formar os seus próprios educadores saídos de suas fileiras. Impõe-se 
que estejam a frente da luta para que os professores e as escolas deixem de ser 
servis à ideologia das elites das classes dominantes. A elite reacionária da classe 
dominante procura fixar os padrões educacionais de sociedade como um todo 
(FERNANDES, 2010, p. 294).  
 

 
 A resistência dos trabalhadores passa pela luta cultural53 e nesse lugar há 

projetos e concepções em disputa. O campo das relações de poder e a luta de 

classes, nessa esfera, embate de maneiras e com intencionalidade distintas 

                                                 
52

 Tragtenberg (1976) ao escrever sobre a organização complexa da escola será incisivo ao afirmar o 
“aparelho escolar” como reprodução da ideologia dominante, da força de trabalho e divisão social das 
classes. A escola seria responsável (e talvez essa seja sua função em termos de universalização do 
“acesso”) pela “inculcação” dos valores dominantes nas classes destituídas. Esse termo também faz 
parte das análises bourdiesianas e é condizente ao conceito de habitus (BOURDIEU, 2011).   
 
53

 Historicamente, no Brasil, desde sua colonização no século XVI, as elites não ocuparam apenas o 

locus da economia, como parte da totalidade da sociedade aí expressa. Seria improvável a 
institucionalização da dominação colonial sem os interstícios do ethos escravocrata. Esse 
adentramento da cultura dominante e de seus fatores psicossociais adentrou com maior intensidade 
no desenvolvimento da ordem social competitiva e na selvagerização daí manifestada nas relações 
sociais em períodos posteriores, como nos lembra Florestan (FERNANDES, 1978; 1987). 
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concepções de mundo antagônicas, mas expressivas de suas posições políticas 

(VIANA, 2007c; BOURDIEU, 2011). 

 Os apontamentos do marxismo, como teoria de suporte à potencialidade 

revolucionária das relações sociais de produção capitalista, é o respaldo consistente 

para a práxis do principal interessado nessas transformações: o proletariado 

revolucionário. O marxismo54 é a teoria revolucionária necessária para a abolição 

total das relações sociais existentes, e não teria, segundo Florestan, a intenção de 

aperfeiçoar ou reformar aspectos da sociedade burguesa e sim fazê-la desaparecer 

por completo (FERNANDES, 2009).  

 A práxis política revolucionária advinda das concepções do marxismo 

possibilitou desde os escritos de Marx e de sua participação junto à classe 

trabalhadora de sua época (século XIX) – vide - Manifesto do Partido Comunista - a 

ampliação da consciência do indivíduo como sujeito coletivo e a capacidade de 

leitura deste frente às determinações sociais implicadas nas práticas e no cotidiano 

da sociedade em permanente luta de classes. 

 Como intelectual que escreve em defesa do potencial revolucionário do 

proletariado organizado (sem organização haveria acomodação e imobilismo da 

classe), Florestan, ao citar Gramsci, afirma o papel dessa categoria – intelectuais – 

                                                 
54

 A tese de doutoramento de Mariosa (2007) ao remeter às orientações dos clássicos da sociologia 

na formação de Florestan Fernandes, mostra alguns aspectos de aproximação de Karl Marx à 
sociologia durkheimiana e weberiana. Entre Marx e Dukheim, a existência de fenômenos sociais com 
suas realidades; e com Weber, aproximação da compreensão do sentido da ação humana. Para a 
autora da tese, essas similitudes fazem parte da elaboração de uma sociologia crítica e Marx seria 
fundamental para esse tipo de produção sociológica para a qual Florestan Fernandes investiu sua 
formação. Outros estudiosos fizeram apontamentos próximos ao afirmarem que no início da carreira 
acadêmica de Florestan Fernandes havia por parte deste um envolvimento intelectual expressivo 
como preocupação de entendimento da composição epistêmica da sociologia. Sua disposição para o 
estudo dessa perspectiva estaria reunida a outras disciplinas, demonstrando desde sua formação 
inicial como estudante e depois professor habilidade para a composição de um intelectual amplo e 
com referências de outras áreas do conhecimento (SOARES, 1997; CANDIDO, 2001). A formação 
sociológica de Florestan contou com contribuições importantes de outros matizes, como Durkheim e 
Weber, sendo por muitos estudiosos considerados com uma perspectiva eclética em relação aos 
tratamentos teórico-metodológicos. Mas que em Florestan Fernandes representou, na sua condição 
de intelectual, uma apuração de instrumentos conceituais, que não significou o abandono da reflexão 
da totalidade social, tão fundamental como categoria de explicação da realidade (CANDIDO, 2001; 
ALMEIDA, 2005). Concordamos com esses autores em certa medida, pois é consenso na maioria dos 
comentadores e do próprio Florestan Fernandes, que os estudos de Karl Marx significavam a 
exigência pela rigorosidade de compreensão desse pensador como clássico da sociologia do que 
uma opção clara na sua militância política. Alguns anos depois, já no exílio e diante dos 
acontecimentos do regime de exceção na América Latina como um todo, na década de 1970, que o 
marxismo passa ser uma orientação de sua postura intelectual e militante.  
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na tarefa revolucionária: orientando (e não dirigindo) o proletariado nas lutas sociais 

e na erradicação do pensamento homogeneizado de eternização da exploração na 

relação capital-trabalho (FERNANDES, 2009). 

 Nessa afinidade com a matriz gramsciana, percebemos sua aproximação com 

o conceito de intelectual orgânico, que trabalhamos no terceiro tópico do primeiro 

capítulo. Tal aproximação não é gratuita, se localizamos o teórico italiano na obra e 

atuação do sociólogo brasileiro. A expressão “trata-se de acompanhar as 

transformações do proletariado em sua revolução (...)” (FERNANDES, 2009, p. 47), 

reforça o sentido da noção gramsciana do papel dos filósofos (intelectuais) em 

“elevarem” o nível de formação dos simplórios a título de superarem o senso comum 

e a religião como pensamentos conservadores55 (GRAMSCI, 1987).  

 A junção do intelectual inconformado e da classe de filiação proporciona 

profícua análise de fatores explicitamente favoráveis a novas conjecturas, tais como 

registradas por Florestan logo a seguir: 

 
As contradições intrínsecas entre capital e o trabalho atingiram seu ponto mais 
explosivo e não se pode ter – em tais condições – uma estabilização artificial da 
ordem existente ad infinitum. Essas contradições transcendem em muitos pontos o 
esquema restrito da luta de classes, o que lança na cena histórica nova forças 
sociais de dissidência e a de instabilização política e fortalece, em longo prazo, o 
potencial revolucionário das classes trabalhadoras. A situação é ainda mais 
complexa na periferia, na qual as massas populares não têm outra saída senão o 
recurso à contraviolência organizada; ou seja, os trabalhadores desfrutam de uma 
base material e política ainda mais propícia a um surto incontrolável pelo tope. 

                                                 
55

 Coggiola (1995), em um texto de tributo à memória de Florestan Fernandes, o coloca como 
“intelectual orgânico”. O texto chama atenção em dois aspectos: o primeiro pelas aspas inseridas na 
caracterização ao tipo de intelectual identificado a Florestan Fernandes, o de “orgânico”; e o segundo 
aspecto, ligado ao anterior, de não ligar o conceito de intelectual orgânico ao principal teorizador da 
expressão, Antonio Gramsci. Se interpretarmos o texto a partir dos referenciais teóricos de Coggiola, 
veremos que o fato de a expressão estar sob aspas revela outra opção (e de certa forma “indução”) 
de uma trajetória intelectual e militante de Florestan inicialmente feita no Partido Socialista 
Revolucionário (PSR), no qual atuou de 1942 a 1952, cuja orientação teórico-política circunscrevia o 
trotskismo como melhor tradição do marxismo. Portanto, nossa crítica funda-se em determinadas 
apreciações de Florestan Fernandes, como a apontada por Coggiola, de modo a enviesar sua 
trajetória e pensamento. De fato, pelas leituras realizadas, a entrada e militância no PSR, de tradição 
trotskista favoreceram ao sociólogo seus contatos iniciais com o marxismo e alguns textos de Marx, 
como o traduzido por Florestan, “Introdução da Contribuição à Crítica da Economia Política”, em 1946 
(FERNANDES, 2009). O problema aludido por nós em relação à homenagem de Coggiola ao 
pensador brasileiro centra-se na tentativa sutil de sugerir a enorme influência do pensamento 
trotskista no conjunto da obra e militância de Florestan Fernandes, o que justificaria a não referência 
sequer ao intelectual e dirigente político italiano. Ainda em termos de crítica, não estamos 
posicionando incisivamente na defesa de Gramsci, apenas, como já dito, elucidando dada imprecisão 
por motivos políticos na disputa pelas referências da formação de Florestan Fernandes.  
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Portanto, o bloqueio de uma fase não impede a revolução proletária 
(FERNANDES, 2009, p. 49).     

 

 Expectativas à parte, a proposta de uma revolução social, a partir da 

perspectiva do proletariado, confirma-se mesmo diante de situações adversas 

criadas por regimes políticos autoritários e/ou transições democrático-burguesas, tal 

qual ocorrido no período da “redemocratização” brasileira (FERNANDES, 1982).  

 Essas situações de crise do poder burguês (FERNANDES, 1982; 1987) não 

“emasculam” o poder da auto-organização do proletariado e do caráter socialista da 

revolução como fim último para romper de fato e vias com o obscuro processo de 

dominação e estruturação das classes sociais, como modelo a ser perenizado. Para 

Florestan Fernandes, a contribuição de peso do marxismo foi o de não espelhar a 

revolução proletária no paradigma da revolução da classe dominante burguesa 

(FERNANDES, 2009). 

 A organização do proletariado é, nesse sentido, compreendida como 

responsabilidade da própria classe trabalhadora e do movimento histórico, no 

caminho de modificar as relações sociais até então constituídas. Para Florestan 

Fernandes, alguns recursos favorecem à organização dos trabalhadores, como o 

sindicato e o partido político de orientação socialista e de traços revolucionários.  

Para nós, esse é um ponto de desacordo com a perspectiva florestaniana, o 

de enxergar no sindicato e no partido ditos, “combativos”, uma opção da luta 

intitulada de revolucionária. Dessa discordância, pretendemos apresentar no tópico 

seguinte, a influência do pensamento leninista nos escritos do sociólogo, 

demonstrando alguns de seus limites para o avanço das ideias acerca da práxis 

revolucionária do proletariado, caso a organização seja orientada por essas outras 

formas de organização.  

 
 
3.4 – A leninização do pensamento de Florestan Fernandes: limites e 
contradições 
 
 O advento do marxismo e do movimento da classe trabalhadora no século 

XIX desenvolveu no campo da esquerda uma multiplicidade de perspectivas, das 

quais (referendado por certa tradição desse pensamento) o marxismo-leninismo 
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aparece com força no interior da denominada esquerda internacional56. De acordo 

com a historiografia inglesa comumente utilizada: 

  
O próprio Karl Marx, no fim da vida, tinha esperado que a Revolução Russa agisse 
como uma espécie de detonador, disparando a revolução proletária nos países 
ocidentais industrialmente mais desenvolvidos, onde estavam presentes as 
condições para uma revolução socialista proletária (HOBSBAWM, 1994, p. 63). 
 

   
 Hobsbawm (1995) ressalta ainda a articulação do partido bolchevique no 

“assalto pelo poder”, pois logo as massas lideradas por esse partido, na Rússia 

czarista, foram controladas para deter a “incontrolável onda anárquica popular” (p. 

66):  

 
Os vários partidos e organizações revolucionários social-democratas bolcheviques 
e mencheviques, social-revolucionários, e inúmeras facções menores da 
esquerda, emergindo da ilegalidade tentaram estabelecer-se nessas assembléias, 
para coordena-las e converte-las às suas políticas, embora no início só Lenin as 
visse como a alternativa para o governo (Todo poder aos sovietes). Contudo, é 
claro que, quando o czar caiu, uma proporção relativamente pequena do povo 
russo sabia o que representavam os rótulos dos partidos revolucionários, e os que 
sabiam em geral não eram capazes de discernir seus apelos rivais (HOBSBAWM, 
1995, p. 66). 
 

  
 Essa análise historiográfica aponta para um dos agravantes da história dos 

trabalhadores no quesito organização de classe. Para melhor compreensão dos 

limites impostos pela tradição marxista-leninista, nos é pertinente recuperar 

categorias, conceitos e aspectos teóricos do pensamento leninista para associá-los 

às inferências postas por Florestan Fernandes quanto à organização do proletariado. 

 Lenin (2010a; 2012) advoga em suas teses a partidarização do movimento da 

classe trabalhadora para ter condições efetivas de fazer a revolução e instituir outro 

poder, o do proletariado. Assim, nasce a ideia de vanguarda política da classe e a 

noção de “profissionais” revolucionários.  

O partido político seria meio de especialização dos revolucionários 

“profissionais”, pois a crítica leninista incide sobre o espontaneísmo das massas, 

que se mantidas sem organização política central e dirigente, dificilmente seriam 

                                                 
56

 O marxismo-leninismo é uma expressão “usual” para se referir às obras e posições políticas 

legadas por Vladmir Ilitch Ulianov Lenin, líder do partido bolchevique durante a denominada 
Revolução Russa de 1917.    
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capazes de fazer a revolução política. “(...) a nossa primeira e mais urgente tarefa 

prática: criar uma organização de revolucionários capaz de dar à luta política 

energia, firmeza e continuidade” (LENIN, 2010a, p. 167). 

 A insistência no centralismo político do partido da classe operária e na 

especialização de seus quadros, para a ação revolucionária, colabora no 

desenvolvimento de uma burocracia partidária, de suma importância para o 

comprimento da tarefa “revolucionária”, aqui, defendida pelo expoente russo: 

 
Esses operários, os homens médios da massa, são capazes de dar provas de 
uma energia e de uma abnegação gigantescas numa greve, num combate de rua 
com a polícia e a tropa, podendo (e são os únicos capazes) decidir o resultado de 
todo o nosso movimento; no entanto, a luta contra a polícia política exige 
qualidades especiais, exige revolucionários profissionais (...). Chegamos, assim, à 
questão da relação entre a organização dos revolucionários profissionais e o 
movimento operário (LENIN, 2010a, p. 174). 

 

 Esse feito leninista de articular ação e política como tarefa primeira dos 

“revolucionários profissionais” e partido da vanguarda na intervenção dos processos 

de transformação social denota um expressivo combate às práticas do 

espontaneísmo, notadamente contrários ao cerceamento da classe trabalhadora por 

mecanismos de controle da atividade política das greves e das manifestações 

populares mais livres57.  

 O trabalho do militante partidário, nessa compreensão leninista, orienta-se 

pelo viés do centralismo e do dirigismo político, e cumpre uma função social à 

medida que demonstra a preocupação com a formação especializada dos dirigentes, 

chegando a ser comparável com a lógica da divisão social do trabalho produzido no 

capitalismo:  

 
Entende-se por “homens inteligentes”, em matéria de organização, como apontei 
em várias ocasiões, apenas os revolucionários profissionais, não importando se 
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 Posição contrária é apresentada por Rosa de Luxemburgo (2010), em situar a greve e/ou 
movimento de massas como experiência concreta de uma manifestação revolucionária. O movimento 
de massas indica, segundo a pensadora alemã, “ação articulada” da luta de classes. Ao refletir sobre 
o movimento da greve de massas na Rússia de 1905, diz haver greves parciais e mais gerais, sendo 
a primeira pontual, de protesto e a segunda de luta, seria uma radicalização do processo 
revolucionário. Ambas estão inseridas e “na realidade, não é a greve de massa que produz a 
revolução, mas é a revolução que produz a greve de massas (...). A audácia da direção do partido e a 
disciplina dos operários podem ocasionar, sem dúvida, uma manifestação única e de fraca duração” 
(LUXEMBURGO, 2010, p. 288-289). 
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estudantes ou operários os que se constituam como tais. Pois bem, eu afirmo: 
1)que não pode haver movimento revolucionário sólido sem uma organização 
estável de dirigentes, que assegure a continuidade; 2) que quanto maior for a 
massa espontaneamente integrada à luta, massa que constitui a base do 
movimento e nele participa, mais imperiosa será a necessidade de se ter tal 
organização, e mais sólida ela deverá ser (uma vez que será mais fácil para os 
demagogos arrastar as camadas atrasadas da massa); 3) que tal organização 
deve ser composta, principalmente, de homens voltados profissionalmente às 
atividade revolucionárias; 4) que, num país autocrático, quanto mais restrita for a 
aceitação de membros na organização – ao ponto de só participar dela aqueles 
que se dediquem profissionalmente às atividades revolucionárias e que já tenham 
preparação na arte de lutar contra a polícia política -, mais difícil será “capturar” tal 
organização e 5) maior será o número de pessoas, tanto da classe operária 
quanto das demais classes sociais, que poderão participar do movimento e 
colaborar ativamente nele” (LENIN, 2010a, p. 193).  

 
 
 A intermediação do partido político e do especialista condiciona a participação 

da classe trabalhadora e atende ao princípio elitista da hierarquização das forças 

sociais. Vemos na prática e no discurso leninista, o condicionante político de 

imobilização de ampla maioria dos indivíduos da classe trabalhadora, estagnando a 

dinâmica da luta em detrimento da reprodução do bolchevismo no poder e do partido 

na via da contrarrevolução58. 

 O vanguardismo leninista se propõe a uma ação de direção pelo partido 

político, em nome do proletariado, com um programa revolucionário definido e 

                                                 
58

 A tese da revolução permanente exposta pelo trotskismo afirma a revolução socialista como uma 
revolução mundializada, pois a internacionalização do capitalismo teria criado as condições reais para 
o proletariado e o campesinato serem os protagonistas da revolução, “respeitado” as “diferenças e 
ritmos de cada país” (TROTSKY, 2008, p. 172). Essa tese preconiza o proletariado e seu partido a 
frente da revolução e a liderança deste sob o campesinato, mecanismo necessário para a 
constituição da ditadura do proletariado e da vanguarda política a título de assegurar o caráter 
permanente da revolução socialista em escala mundial. Há um embate entre essa tese da revolução 
permanente e outra tese corrente na década de 1920, da construção do socialismo num só país, na 
qual a revolução teria como papel central desenvolver o socialismo na Rússia, por este país 
apresentar condições materiais favoráveis, tais como seu grande espaço territorial e as riquezas 
naturais, notoriamente distintas em outras nações. E o problema teórico do socialismo num só país, 
na contraposição trotskista é o de dissociar a revolução nacional da internacional (SACCHETTA, 
2007; TROTSKY, 2007; 2008). O trotskismo fundamenta sua concepção revolucionária de Marx no 
decurso dessa tradição. Para esse pensamento “a revolução permanente na concepção de  Marx, 
significa uma revolução que não transige com nenhuma forma de dominação de classe, que não se 
detém no estágio democrático e, sim, passa para as medidas socialistas e a guerra contra a reação 
exterior, uma revolução na qual cada etapa está contida em germe na etapa precedente, e só termina 
com a liquidação total da sociedade de classes” (TROTSKY, 2007). A tese da revolução permanente 
é uma indicação crítica ao stalinismo como expressão contrarrevolucionária da experiência de 1917 
na Rússia. Lenin (1977), ao fazer referência à contrarrevolução, ataca diretamente democratas 
constitucionalistas (partido principal da burguesia monárquica liberal – grupo da burguesia imperialista 
russa da época) por estes aproveitarem os espaços de ausência no poder, ocupados, naquele 
contexto, pelo Governo Provisório controlado pelo Comitê Executivo Central (CEC) do Congresso dos 
Sovietes na Rússia revolucionária.  
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mantido pelo norteamento da revolução dita socialista. Nas atribuições do partido na 

direção revolucionária, alguns elementos comporiam o eixo da observância (para 

salvaguardar o rumo socialista, nas premissas do bolchevismo), tais como: 

centralidade de um partido proletário; profissionalização dos seus quadros militantes 

e reunião dos anseios revolucionários pela ótica do partido, exprimido por meio de 

um programa que congregue os descontentamentos de outros grupos de oposição, 

sob o predomínio do partido e sua supremacia (LENIN, 1977; 2010a). 

 Essa compreensão teórica e prática das atribuições designadas ao partido da 

revolução (nessa situação, o bolchevique) não é distante das posições gramscianas 

na esfera do político. O partido político de esquerda teria, nos apontamentos 

gramscianos, o papel de organizador da cultura, e isso é demonstrável na função 

desempenhada pelo intelectual orgânico da classe trabalhadora, na sua ação 

política direta de preparação do proletariado para elevação da sua formação e 

consciência crítica, reelaborando sua visão de mundo (GRAMSCI, 2010). 

 O partido político e o intelectual orgânico (já enunciado anteriormente em 

nosso texto) teriam posições simétricas à medida dos esforços em capitanear a 

mobilização do movimento dos trabalhadores. O partido político, na concepção 

gramsciana, representaria o intelectual coletivo, logo, reuniria em si as qualidades 

propícias para a direção (da classe) na formação de quadros especializados e 

políticos (GRAMSCI, 2010). 

 De acordo com o pensador italiano, o partido político reúne indivíduos que 

“constituem uma força na medida em que houver quem os centralize, organize, 

discipline” (GRAMSCI, 2010a, p. 43-44). O indivíduo pertencente ao partido fica 

limitado em seu arbítrio, apesar de não eliminar sua personalidade, mas interessa ao 

partido sua disciplina na exigência do cumprimento das obrigações partidárias, do 

contrário, a finalidade última não seria alcançada, portanto, por conseguinte, se 

desenvolve mecanismos de centralismo orgânico e democrático controlados por 

seus dirigentes (GRAMSCI, 2005).  

A teoria da organização política gramsciana é reforçada com a exposição a 

seguir: 

 
Nos partidos, a necessidade já se tornou liberdade e disso nasce o enorme valor 
político (isto é, de direção política) da disciplina interna de um partido e o valor de 
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critério dessa disciplina na avaliação da força de expansão dos diversos partidos. 
Desse ponto de vista, os partidos podem ser considerados como escolas da vida 
estatal. Elementos de vida dos partidos: caráter (resistência aos impulsos das 
culturas ultrapassadas), honra (vontade intrépida ao sustentar um novo tipo de 
cultura e de vida), dignidade (consciência de atuar para um fim superior) etc 
(GRAMSCI, 2005, p. 122).  
 

 
 Lenin (1977; 2010a) e Gramsci (2005; 2010; 2010a) instrumentalizam o 

partido sustentando esse ente político no campo das relações de poder 

(BOURDIEU, 2011).  Essa instrumentalização do partido, na vanguarda da classe 

trabalhadora, disciplinaria as massas de seus impulsos e espontaneísmos, afinal, o 

descontrole dos trabalhadores ameaçaria os “destinos” da revolução socialista e 

esta se legitimaria na consolidação do partido político de “esquerda” à frente do 

processo de transformação da sociedade59. 

 Depois das considerações e exposição de alguns dos elementos presentes na 

teoria de Lenin (e aproximações da leitura gramsciana), passamos às manifestações 

de apreço de Florestan ao pensamento leninista. Numa inferência inicial ao estudo 

da obra “O Estado e a Revolução”, Florestan é categórico ao dizer:  

 
Depois que as revoluções proletárias se alastraram e irromperam por todos os 
continentes, ele não perdeu [Lenin]. Ao contrário, nunca mais apareceu alguém 
com a envergadura teórica e tão capaz de ligar criadoramente a teoria com a 
prática política (FERNANDES, 2010a, p. 11).   
 
 

   
 Florestan reconhece no pensador russo o legado da tradição marxista, ao 

tratar da sistematização teórica da práxis, e num tom apologético situa o 

pensamento de Lenin nas veredas do ideário político mais acertado para a instrução 

dos trabalhadores. A leitura leninista conduziria, para o sociólogo, uma perspectiva 

de compreender os caminhos da revolução na periferia do mundo e a transição para 

                                                 
59

 Estas concepções do marxismo-leninismo obscurecem o tratamento dado por Marx e Engels 

(2010) a essa questão da organização política do proletariado no “Manifesto do Partido Comunista”. 
Para ambos, o movimento dos trabalhadores orienta-se na luta pela autonomia da maioria dos 
indivíduos e luta pelo interesse dessa maioria contra o despotismo da minoria de dada classe 
dominante. O comunismo aí como expressão política da classe trabalhadora só tem razão de ser 
apregoado pela abolição total da sociedade de classes como resultado da constituição do 
proletariado enquanto sujeito político disposto a derrocar a supremacia burguesa, ou seja, utilizar o 
poder político da classe trabalhadora para essa finalidade. Não há no Manifesto uma indicação da 
constituição de vanguardas políticas entre os próprios operários, nem centralismo partidário, tal qual 
indicado por Lenin e Gramsci.  
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o socialismo, levada a cabo pelo proletariado que conquistaria o Estado burguês e 

logo o destruiria (FERNANDES, 2010a). 

 Na introdução a “Que fazer”, outra obra do dirigente bolchevique, Florestan 

confirma a capacidade histórica de Lenin em produzir uma concepção teórica de 

superação entre o plano das ideias e a ação. O leninismo conseguiria reunir 

condições de formação sólida para a questão da revolução, ao se posicionar 

contrário ao praticismo e ao espontaneísmo da luta social dos trabalhadores e o 

combate ao sindicalismo reformista.  

A defesa das assertivas leninistas está diretamente ligada à organização do 

proletariado para criação de um “Estado dentro de outro Estado” a favor da 

revolução e contrário à onda contrarrevolucionária existente na Rússia naquele 

momento (FERNANDES, 1977).  

Esta frase: “Lênin completa o marxismo”, inserida no texto sobre o teórico 

russo, condensa a percepção florestaniana da recepção em sua análise do valor 

epistemológico conferido a essa corrente de pensamento. Florestan salienta a 

contribuição do pensamento leninista ao afirmar que o mesmo introduz a dialética na 

dinâmica política do movimento de massas para a construção da revolução, 

creditando ao teórico bolchevique ampla divulgação das concepções do marxismo 

(FERNANDES, 1977). 

Florestan termina seu “elogio” à proposição leninista na introdução de “Que 

fazer” instigando o movimento real da classe trabalhadora no Brasil a se preparar 

para o processo revolucionário. A preparação deverá envolver sólida formação da 

cultura socialista para as massas e os trabalhadores e a criação de vanguarda para 

liderar a disputa contra o poder da classe dominante e derrubá-la do controle estatal 

(FERNANDES, 1977). Os movimentos sociais, o sindicato e o partido político 

organizado pela classe trabalhadora são instrumentos de legitimação da luta 

proletária na qual Florestan aborda sua tese política da construção do socialismo 

proletário:  

 
 

(...) se quisermos realmente relacionar espaço político comum com uma revolução 
democrática controlada a partir de baixo e a partir de dentro, nós temos que 
converter o movimento socialista no nervo do processo. E à medida que isso 
acontecer, o processo ganhará nova envergadura e nova força. Poderão surgir, ao 
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mesmo tempo, condições para a passagem do socialismo reformista ao socialismo 
revolucionário. Essa oscilação é inevitável e devemos estar inteiramente maduros 
e preparados para conduzi-la (FERNANDES, 2008, p. 434-435).    
      
 

 A influência de Lenin no pensamento florestaniano reconhece o sindicato e o 

partido político ligado ao proletariado como organizações autênticas na 

predisposição da ação revolucionária socialista. A disciplina, o rigor na formação de 

quadros militantes e um programa de orientação para a práxis revolucionária devem 

ser executados pela organização de vínculo do indivíduo, cujos métodos 

proporcionam uma suposta ação eficiente para atingir o fim pretendido. 

 No contexto histórico da transição democrática “lenta, gradual e segura” no 

Brasil do final década de 1970 e início de 1980, ganha espaço no discurso político 

de Florestan, a defesa da organização do proletariado em partidos próprios, como 

mecanismo ímpar de contraposição do poder burguês (em crise) naquele momento. 

A justificativa do argumento florestaniano recai na capacidade dos trabalhadores 

inaugurarem novos jeitos de operacionalizarem a luta de classes nos resquícios do 

regime de exceção no país (FERNANDES, 1982): 

 
As classes trabalhadoras precisam de partidos políticos próprios para intensificar e 
consolidar seu desenvolvimento independente como classe; para formar 
vanguardas operárias dotadas de firmeza política e de capacidade de liderança; 
para sair do isolamento político e retirar do ostracismo outras classes ou facções 
de classe (como o setor camponês ou a pequena burguesia); para reduzir a 
prepotência e o despotismo do poder burguês; e, nos dias que correm, para 
remover da cena histórica a ditadura de classe da burguesia e por aí iniciar sua 
luta pela conquista do poder (FERNANDES, 1982, p. 72-73).  

 
 
 Há um alerta do sociólogo quanto ao efeito da auto-organização dos 

trabalhadores em partidos operários, nos cuidados destes ao não substituírem o 

modelo burguês de democracia. Os partidos operários precisam criar condições de 

amadurecer a participação política dos trabalhadores e a concepção de democracia 

operária, evitando os riscos de cooptação da democracia e instrumentalidade 

política de tradição burguesa. “A luta de classes organizada e independente, a partir 

do pólo operário, [é] capaz de introduzir um fato novo na estruturação e dinamização 

da sociedade política” (FERNANDES, 1982, p. 172). 
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 O dever histórico está posto, no indicativo de Florestan a respeito das 

transformações contra a ordem burguesa, mediante a organização política da classe 

trabalhadora em partidos do “pólo operário”. Esses partidos da classe trabalhadora, 

na vanguarda da luta de classes, criariam condições históricas para o 

aprofundamento da democracia operária, ainda em terreno da ordem burguesa, para 

contradizê-la num esforço político do proletariado na transição para o socialismo 

(FERNANDES, 1982).  

 Nesse movimento do pensamento político de conceber partidos operários no 

âmbito das lutas sociais, chama-nos atenção em Florestan a abordagem feita à 

questão das alianças do proletariado em proveito da revolução contra a ordem. É 

explícita sua negação às alianças de classes cuja finalidade última seja o fim em si 

mesmo, mas atenua essa indisposição quanto à medida de criar condições 

estratégicas dentro da ordem no sentido do avanço e da “legalização” dessas lutas 

do bloco operário.  

Essa legalização da luta proletária dentro da ordem, para a posteriori extingui-

la, exigirá (como vimos no período da transição democrática brasileira) a entrada 

dos partidos operários na via institucionalizada da “Nova República” e no campo da 

disputa institucional da Constituinte, a partir de 1986, acompanhada de perto pelo já 

então militante e membro da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT)60.  

Sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) reforçou sua caracterização 

de intelectual orgânico, agora numa dimensão partidária e com tarefas militantes 

precisas, pois ao ingressar no PT em 1986, já o faz na incumbência da candidatura 

ao posto de deputado constituinte, realizado numa campanha de traços distintivos, 

ao popularizar seu comitê de campanha (SOARES, 1997; CERQUEIRA, 2004).  

                                                 
60

 Conforme já descrito no início desse capítulo, a entrada nos quadros do Partido dos Trabalhadores 
(PT) dá-se tardiamente para Florestan Fernandes. Não participa, como outros intelectuais brasileiros 
(alguns inclusive muito próximos dele, como é o caso de Antonio Candido) da fundação do partido. 
Resiste entrar no PT em seu estágio incipiente por este partido conter orientações diversas no campo 
das “esquerdas” e não ter elaborado um programa claro quanto aos interesses da classe 
trabalhadora. Entendia assim, que o PT não era um partido de orientação marxista, mas fez opção 
inicial de somente colaborar sem ser considerado um membro fundador (SOARES, 1997). Esse 
envolvimento inicial como simpatizante do PT deu-se por parte de Florestan, apesar de identificar 
alguns elementos burgueses no partido, também percebia a existência de alguns setores dentro do 
partido compromissados com os subalternos e organizar-se em grupos de base (CERQUEIRA, 2004).  
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O fragmento a seguir explicita as intenções e objetivos de uma candidatura a 

deputado constituinte e o significado dessa ação para a atuação política com 

finalidades estratégicas de ampliação da interferência dos partidos de esquerda nos 

destinos da nova Constituição. Vejamos:  

 
Retomo esta questão não para repetir o que já afirmei acima, porém para ressaltar 
que essa circunstância confere uma importância ímpar à campanha eleitoral de 
1986. Não se pode negligenciar a eleição dos governadores e tampouco separá-la 
das campanhas pela eleição dos deputados estaduais e federais e dos senadores. 
Temos aí uma totalidade. Cumpre eleger o maior número possível de 
governadores que respondam às exigências da situação histórica e que estejam 
filiados ao PT. Todavia, há algo que é fundamental e geral. A pregação política 
dos candidatos a deputados e senadores deve ser orientada, dentro do PT (e 
suponho que em todos os partidos que se considerem ou são de esquerda), pela 
saliência que precisa ser dada à relação entre teoria e prática políticas. Impõe-se 
começar, desde já, a insistir entre os eleitores, pertençam eles ou não ao PT, em 
que a Constituição, por boa ou má que seja em si mesma, será cem ou mil vezes 
pior sem uma prática exigente do eleitor depois das eleições

61
 (FERNANDES, 

1989, p. 112). 
 

  

 A militância partidária e a inserção no Partido dos Trabalhadores (PT) foram 

apostas de Florestan, em virtude da compreensão do cenário político brasileiro, 

latino-americano e mundial e a correção de forças entre as classes. O ponto 

nevrálgico aí está nos limites da consciência e da formação do sociólogo/militante no 

que tange a outras concepções marxistas62. 

                                                 
61

 O texto é um pronunciamento do militante petista no lançamento de sua campanha para deputado 
constituinte, expressando formalmente as motivações para o pleito e a finalidade dessa mediação 
eleitoral para a construção da perspectiva socialista. Além dessa explicitação, há o reforço na 
formação sólida de uma práxis que colabore com as reflexões no processo de elaboração da nova 
Constituição, em 1987, e os desdobramentos posteriores.  
 
62

 Nesse campo há reconhecidamente outras produções teóricas desconhecidas por Florestan 
Fernandes. Ao menos, nas obras e textos acessados por nós não verificamos autores como Lukács 
(1885-1971), Korsh (1886-1971), Benjamim (1892-1940), Horkheimer (1895-1973), Marcuse (1898—
1979), Adorno (1903-1969), Sartre (1905-1980), Goldmann (1913-1970). De acordo com Perry 
Anderson (1999), esses autores, para citar alguns dentre outros, compõem o chamado marxismo 
ocidental, desenvolvido como contraponto ao pensamento ortodoxo, que de modo geral, tornou-se 
expressão hegemônica a partir da Revolução Russa e tem como principais expoentes Mehring (1846-
1919), Kautsky (1854-1938), Plekhanov (1856-1918), Lenin (1870-1923) e Trotsky (1879-1940). O 
marxismo ocidental é uma resposta à dogmatização do marxismo e à positivação deste como ciência 
(nos moldes positivistas) do proletariado. Para Viana (2007, p. 33), o marxismo, “no submundo da 
sociedade capitalista”, resistiu à ortodoxia vigente pelo contato com o chamado marxismo autêntico, 
marginal, e alguns autores desta perspectiva tais como “Korsch, Pannekoek, Gorter, Mattick, Rühle, 
H. Wagner”. Esse marxismo marginal, considerado à margem do capitalismo e dos ditames 
doutrinários da ortodoxia marxista, produziu uma teoria em grande parte destinada ao marxismo de 
conselhos, comumente conhecido como libertário.  
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O projeto de uma sociedade socialista passaria pela disciplina do partido 

operário na condução das reflexões e da universalização da práxis do socialismo ao 

conjunto da sociedade brasileira. A convicção de Florestan, nesse trabalho de 

conscientização dos indivíduos mediado pelo partido político de orientação de 

esquerda, dificultava compreender que no desenvolvimento histórico há na estrutura 

dos partidos elementos da burocratização e da hierarquização das relações sociais, 

procedente da própria noção de partido como parte e não todo, num sentido de 

totalidade: 

 
Os partidos operários só têm um objetivo: tomar o poder e exercê-lo. Não 
contribuem para a emancipação do proletariado, pois sua meta é governá-lo. Mas 
apresentam seu domínio como se fosse a autêntica emancipação do proletariado. 
Tais partidos são aparelhos que lutam pelo poder e, após enquadrar os militantes 
na linha justa, utilizam todos os meios, visando á constante expansão de sua 
esfera de influência (PANNEKOEK apud SOUZA, 2011).   

   
 
 A problemática trazida por Pannekoek (apud SOUZA, 2011) da organização 

do partido proletário no controle da classe coloca para nós os limites da posição de 

Florestan Fernandes na crença da noção de partido e de seu caráter de mediador da 

revolução.  

Estas premissas do intelectual/militante estão fundamentadas nas ausências 

de contato com outras variações do marxismo, sobretudo as relacionadas ao caráter 

libertário das lutas populares e sociais. A compreensão do marxismo como teoria 

social e subsídio à educação da classe trabalhadora estava mais aproximada dos 

escritos leninistas e trotskistas, e essa seria uma razão esclarecedora para 

entendermos sua defesa do partido de esquerda como real necessidade na 

organização e vanguarda dos trabalhadores, para corroborar uma formação de 

cultura socialista. 

Nossos apontamentos feitos dos limites da concepção e intervenção militante 

de Florestan não devem justificar as ausências de outros postulados do marxismo 

na sua formação teórica e interpretação da história e assim identificá-lo somente 

com alcunha de marxista-leninista e marxista-trotskista. Pretende ao final, incluí-lo 

na leitura dialética materialista e perceber as contradições de seu pensamento no 
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movimento de constituição da luta de classes da qual é tributário, analista e 

militante.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O percurso desta investigação, tendo como objeto de estudo a trajetória 

intelectual de Florestan Fernandes, “consagrado” e homenageado em diversos 

momentos nas universidades, nos movimentos sociais e nos partidos políticos em 

que militou, nos proporcionou um olhar mais agudo na relação com os instrumentos 

teórico-metodológicos do universo da pesquisa acadêmica.  

A escolha dessa trajetória possibilitou-nos o exercício de reunir, selecionar e de 

oferecer tratamento ao proposto desde a elaboração do projeto inicial para o 

ingresso no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História da Universidade 

Federal de Goiás (PPGH/UFG).  

O resultado material desta produção dissertativa é motivo de enorme satisfação, 

crescimento intelectual e amadurecimento individual, não somente do ponto de vista 

acadêmico, mas  na melhor compreensão da produção social da história, em uma 

sociedade contemporânea na qual os interesses privatistas devem ser enfrentados 

com persistência e esperança nas lutas sociais. 

Escolhemos Florestan Fernandes, a priori, por percebê-lo na seriedade do 

engajamento social, inclusive, diante de suas múltiplas temáticas correlatas às 

questões de interesse da coletividade. Chamou-nos atenção, e esse também foi 

motivo de nossa aproximação da sua obra “militante”, a rigorosidade metódica e 

autodisciplina desde os idos de sua formação inicial, dantes mesmo de adentrar os 

“muros de ferro” da Universidade de São Paulo (USP), projetada para o deleite das 

elites paulistanas no contexto de sua criação.  

Em nosso entendimento, sua disposição no trato das problemáticas da sociedade 

era de um militante aguerrido, tendo intensificado sua atuação após a instauração do 

regime ditatorial, em 1964, mesmo exilado. Nesse período, intensificou os estudos 

no referencial do marxismo e de sua tradição para produzir uma obra de dimensão 

relacional, no vasto campo intelectual e de relações de poder - para recuperamos a 

categoria de análise bourdiesiana - no interior da própria esquerda naquele instante.   

Outro motivo de escolha desse objeto de estudo está relacionado à reciprocidade 

da compreensão do caráter militante do conhecimento, e da disponibilidade em 
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contribuir com um projeto de sociedade diferente da que temos vivido e sobre a qual 

refletimos ao longo de nossa dissertação.  

O conhecimento historiográfico, em nossa apreensão, teria como tarefa 

primordial revelar os meandros da existência social e nos ofertar uma aptidão de 

crítica às contingências produzidas pelas classes sociais em suas reminiscências 

históricas.  

 No decorrer de nosso trabalho, as dificuldades aparecidas se deram em virtude 

do cabedal de elementos produzidos pelo sociólogo como também amplo número de 

interessados em sua obra e posicionamentos. Isso nos colocou numa situação de 

nos perguntarmos em que medida nossas recepções de Florestan Fernandes, agora 

elaboradas neste texto, somariam ao conjunto das demais produções. A inquietude 

dessa indagação nos desafiou ao recorte temporal (anos de 1960 a 1980 do século 

XX) e de algumas investidas, feitas por Florestan mediante todo seu arsenal teórico.  

Resguardado pelo tempo histórico e categorias de síntese de seus aforismos 

sociológicos, nos pusemos a pensá-lo dentro das circunstâncias de seu tempo 

socialmente produzido. Em outras palavras, as contiguidades do autoritarismo, do 

Estado regulador das relações sociais e do desenvolvimento exarcebado da ordem 

social competitiva, o fizeram imergir no pensamento leninista e com este propor, no 

interior de sua proposição teórica e de divulgação. 

Essa influência do marxismo-leninista apareceu-nos como algo de limitação na 

práxis de Florestan Fernandes pela aposta na auto-organização dos trabalhadores 

em partidos de origem proletária. O limite, em nossa compreensão, se dá pela 

ausência de outras leituras advindas do chamado marxismo heterodoxo e/ou 

marginal, ou talvez, por sua opção de não aprofundar as leituras do pensamento de 

Rosa de Luxemburgo (1871-1919), autora lida e a qual ofereceria outro viés de 

entendimento da teoria histórica do marxismo. 

Obviamente que nossa crítica a essa limitação dos esforços florestanianos, 

empreendidos na jornada da revelação dos interesses históricos das classes 

dominantes, não reduz sua intenção e larga produção, ao contrário, nos coloca, de 

forma modesta, em outro patamar das pesquisas de seu pensamento, para criticá-lo 

mediante nosso acesso a outras literaturas do marxismo marginal, mas 
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sobremaneira, de acordo com um adágio marxista, no qual devemos fazer a “crítica 

impiedosa do existente”.  

Florestan Fernandes, como sujeito de ação e de intervenção em seu tempo, não 

estaria imune às contradições sociais, e no pressuposto do método dialético, as 

contradições são produzidas socialmente e o pensamento expressa essas 

contradições dos indivíduos e suas sociabilidades. 

Contudo, a presente pesquisa possibilitou novos horizontes do campo 

historiográfico para posteriormente darmos prosseguimento aos estudos apoiados 

nas teses florestanianas. Algumas lacunas e ausências, em nossa visão, 

precisariam ser respondidas e quem sabe possamos investir no adensamento da 

contribuição de Florestan Fernandes à história do pensamento social no Brasil e 

América Latina, discutindo-o dentro do campo da esquerda, em contraposição ou 

afinado a outros pensadores de sua época, a citar as teorias da dependência de 

intelectuais como: Fernando Henrique Cardoso/Enzo Faletto, Ruy Mauro Marini e 

Francisco de Oliveira, para exemplificarmos alguns pensadores nesse campo.  

Por fim, salientamos algumas das teses de Florestan Fernandes presentes na 

história recente do Brasil, a julgar o prolongamento da autocracia burguesa, e novos 

elementos somados aos desdobramentos do neoliberalismo e das forças políticas de 

sua sustentação, incluindo aí, o processo de consolidação nas esferas de poder do 

Partido dos Trabalhadores (PT), para o qual suas teses contribuíram quando de sua 

participação nas fileiras deste partido.          
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