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RESUMO 

 

A concepção do que é o pensamento sociológico e as implicações em como 

utilizar a ciência sociológica de acordo com Pierre Bourdieu e Florestan 

Fernandes norteiam esse trabalho monográfico. A sociologia constitui um 

campo do conhecimento humano em constante busca por analisar a construção 

social em determinados períodos, bem como no decorrer da história unindo o 

conhecimento local a universalidade do conhecimento humano. Por isso, 

buscamos identificar nesses dois sociólogos a ligação entre suas teorias e 

práticas na forma como utilizam a sociologia como instrumento científico, mas 

também como ferramenta para desvendar as complexidades da sociedade 

capitalista e a vontade de modificar a realidade identificando os problemas 

estruturais e as perspectivas do presente e para o futuro. 

 

Palavras-chave: Sociologia. Sociedade. Pensamento Sociológico. Teorias e 

Práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The conception of what it is the sociological thought and the implications on 

how to use the sociological science according to Pierre Bourdieu and Florestan 

Fernandes guide this monograph work.  The sociology is a field of human 

knowledge in constant search to analyze the social construction in certain 

periods, as well as in the course of history, uniting the local knowledge the 

universality of human knowledge. That is why we seek to identify these two 

sociologists the connection between their theories and practices in how they use 

the sociology as a scientific tool, but also as a tool to uncover the complexities 

of capitalist society and the desire to modify the reality by identifying the 

structural problems and the prospects of the present and the future. 

 

Keywords: sociology. Society. Sociological thinking. Theories and practices. 
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1 Introdução 

 

O presente trabalho oferece a proposta de contribuir para as ciências sociais duas 

formas de utilização da sociologia como ciência no que tange seus métodos e teorias, e 

também como instrumento de luta social na forma de levar a ciência sociológica para fora do 

comodismo do âmbito acadêmico. Para isso utilizaremos dois sociólogos renomados de 

projeção nacional e internacional.  

A sociologia herdou de Pierre Bourdieu e Florestan Fernandes contribuições 

significativas para a construção do saber sociológico que se fazem necessárias hoje e ainda o 

serão por um longo tempo. A maneira de utilizar a sociologia para desvendar as nuances das 

formas de dominação social pelas classes dominantes fazem da Sociologia como um esporte 

de combate em Bourdieu e da Sociologia crítica e militante em Florestan instrumentos na luta 

pela superação do capitalismo. 

Entre os objetivos do trabalho está a compreensão de como se dá a trajetória de 

ambos, passando quando necessário por aspectos pessoais para entender melhor como a vida 

de Florestan e Bourdieu estão intrinsecamente ligadas as suas obras e suas obras ligadas à 

realidade política e social na qual estão imersos. Essa contextualização é necessária para 

observar o processo histórico no qual atuam, como mostra Leandro Konder (2002, p. 109), “O 

sujeito humano existe intervindo no mundo, sendo constituído pelo movimento da história e, 

simultaneamente, constituindo esse movimento.”. Por isso, foi tomado o cuidado para indicar, 

durante o trabalho, informações e análises as questões políticas, sociais, culturais, bem como a 

construção teórico-metodológica em cada pensador e como esses aspectos reverberaram na 

sociedade. 

Todos esses aspectos são levantados para estabelecer um equilíbrio entre suas obras e 

o processo histórico vivido por ambos, sem deixar de perceber o momento pela qual estão 

passando. Podemos encontra o exemplo da importância de se fazer esse exercício no texto de 

Juergen Habermas, intitulado A nova intransparência: A crise do Estado de bem-estar social 

e o esgotamento das energias utópicas, Habermas (1987, p. 103-114) chama atenção para o 

Zeitgeist, traduzido como o “espírito da época” onde há uma interlocução entre o pensamento 

histórico e o pensamento utópico, ou seja, em determinadas épocas, levando em consideração 

aspectos próprios da humanidade e do capitalismo, principalmente em momentos de crise, há 

necessariamente o desgaste do pensamento utópico e um avanço dos conservadores.  

Elementos que fornecem informações acerca das condições de vida e trabalho serão 

apresentados, bem como as respectivas biografias para que sirvam de comparação na 
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compreensão da formação profissional, as dificuldades e também oportunidades que serviram 

também de compreensão de como a ciência é utilizada por Florestan Fernandes e Pierre 

Bourdieu. Nesse sentido, o trabalho está dividido em três partes que se desdobram entre dois 

capítulos e as considerações finais: a primeira parte está diretamente ligada à vida e obra de 

Pierre Bourdieu, foi utilizado o documentário de Pierre Carles, La Sociologie est um sport de 

combat, traduzido como A Sociologia é um esporte de combate, onde mostra o dia a dia do 

sociólogo francês em suas jornadas para difundir o pensamento sociológico através de 

entrevistas, debates, apresentações, conferências, entre outros. Suas principais obras também 

são usadas para fornecer o estopo teórico que irá fundamentar seus posicionamentos durante a 

descrição do filme; a segunda parte traz a vida e a obra de Florestan Fernandes através de um 

conjunto de estudos outrora realizados por diferentes pesquisadores como Octávio Ianni, 

Leandro Konder e Roberto Leher, com o intuito de entender um novo modo de pensar 

sociológico fundado por Florestan Fernandes e como esse pensamento está diretamente ligado 

à sua vida e a história do Brasil; nas considerações finais estão as compreensões e os 

posicionamentos que tivemos acerca dos estudos dessas duas importantes figuras para a 

sociologia brasileira e mundial. 
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2  Pierre Bourdieu: a trajetória do sociólogo combatente 

 

Pierre Félix Bourdieu (1930 – 2002) francês da cidade de Denguin e proveniente de 

família camponesa. Aos 21 anos mudou-se para Paris, se formando em 1954 em Filosofia pela 

Faculdade de Letras, iniciando assim a carreira como professor. Mais tarde, em 1960, torna-se 

membro do Centro de Sociologia Européia, onde ocupa o cargo de secretário-geral dois anos 

depois. Nesse período Pierre Bourdieu já começa a se destacar pela produção científica que 

nas duas décadas seguintes o leva a se tornar um dos principais sociólogos do século XX. 

Mas não promove suas pesquisas somente na França. Na Argélia produz trabalho 

etnográfico que também ganha destaque, “A formação do habitus econômico”1. Bourdieu 

apresenta um complicado contexto político, social e econômico de um país saído de uma 

guerra civil entre os anos de 1954 e 1962, que acabou conservando em regiões montanhosas 

isoladas civilizações com economias pré-capitalistas. O sociólogo etnógrafo apresenta as 

convergências das mudanças das condições econômicas e sociais que a modernização da 

economia provoca nas “crenças incorporadas” (BOURDIEU, 2000, p. 21) dos comerciantes 

locais.   

Como referência no campo sociológico com trabalhos voltados para a educação, 

cultura, literatura, arte, mídia e política, Bourdieu, aponta para estruturas objetivas do mundo 

social que agem sob a forma de ação dos indivíduos, como uma forma de dialética das 

relações sociais. Na análise do sociólogo os indivíduos incorporam a estrutura social 

involuntariamente, a fim de legitimar e reproduzir suas ações. Para melhor entender são 

construídos três conceitos básicos do pensamento de Bourdieu que iremos ver mais à frente 

utilizando sua concepção de sociologia através do documentário “Pierre Bourdieu: A 

sociologia como um esporte de combate”2, esses conceitos são: campo, habitus e capital. 

Na década de 1960 há na França uma efervescência das ciências sociais devido ao 

momento político do país, o movimento universitário da época conhecido como Movimento 

de Maio de 683.  É assim que Pierre Bourdieu começa a assumir o protagonismo que lhe deu 

                                                 
1 Trauzido e publicado posteriormente pela Universidade do Porto, de Portugal: “Originalmente o texto havia     

sido publicado com o título “Making the economic habitus: Algerian workers revisited”, na revista 

Ethnography, volume 1, número 1, de julho de 2000, páginas 17 a 41”. 
2  A SOCIOLOGIA é um esporte de combate: Pierre Bourdieu. Direção: Pierre Carles. Produção: Véronique 

Frégosi; Annie Madeleine Gonzales. Edição: Virginie Charifi; Youssef Charifi; Claire Painchault; Bernard 

Sasia. França: C-P Productions & VF Films, 2001. 1 DVD (139 min). 
3  “Os eventos que marcaram o maio de 1968 tiveram grande repercussão na sociedade moderna. Um movimento 

que ocorreu com algumas semelhanças na Europa Ocidental, na América do Norte e a América Latina 

(GROPPO, 2 000) teve características próprias que o tornaram diferentes dos outros movimentos sociais que 

tinham ocorrido até então.” Revista Espaço Livre V. 10, n.20, jul. dez./2015. 
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notoriedade no campo do pensamento sociológico tanto na França quanto internacionalmente 

inspirando uma onda de protestos do movimento estudantil que reivindicava reformas no setor 

educacional, o êxito do movimento foi tamanho que ganhou corpo para encampar uma greve 

de trabalhadores, culminando na renúncia do então presidente francês Charles de Gaulle. 

As influências que exerce até hoje evidenciam a capacidade de Bourdieu de trazer à 

luz novos questionamentos e mostra como utiliza as palavras como uma forma de enfrentar as 

desconfianças que pairam sobre a sociologia – o enfrentamento em forma de defesa - e ao 

mesmo tempo como um combustível para fazer da sociologia uma ferramenta de reflexão da 

realidade, prezando pelo caráter científico, como salienta em alguns momentos durante o 

documentário que fará parte do nosso estudo adiante. 

 

2.1     A Sociologia é um Esporte de Combate 

 

Nesse momento será feita uma análise do filme de Pierre Carles, produzido no ano de 

2001 na França, que apresenta as diferentes facetas da sociologia de Pierre Bourdieu. É em 

uma videoconferência que se inicia o documentário, onde Bourdieu é apresentado pela sua 

trajetória acadêmica e obras publicadas como a maior figura mundial da sociologia, esse ainda 

é o ano de 2001. Bourdieu, por sua vez, deixa transparecer o medo de participar de uma 

videoconferência internacional pela dificuldade da língua, de expor suas ideias em inglês, no 

que ele classifica como uma “insegurança lingüística”. São esses aspectos, muitas vezes 

diminutos e obscuros do enfrentamento diário, onde, segundo ele, busca desnaturalizar os 

mecanismos de dominação da sociedade, que será explicitado de diversas maneiras ao longo 

do documentário como o papel de militância científica que propõe para a sociologia, para ele, 

“o sociólogo, como todo cientista, tenta estabelecer leis, identificar regularidades e definir os 

princípios destas” (A SOCIOLOGIA É UM ESPORTE DE COMBATE: PIERRE 

BOURDIEU, 2001), ou seja, Bourdieu busca na precisão científica seus instrumentos de 

enfrentamento para melhor embasar sua militância.   

Andando pela rua  Bourdieu é questionado por uma jovem acerca de seu 

pensamento, que relata ao sociólogo ser “o revelador de tudo”, o assunto é a violência 

simbólica. O “revelador de tudo”, neste caso, consegue mostrar para a jovem parisiense uma 

forma de poder que gera a violência na qual ela estava submetida sem que tivesse os 

mecanismos necessários para entender como estava sendo violentada. Para ela, ser mulher não 

é ou não deveria ser algo por si só passivo de sofrer qualquer tipo de violência, pois a 
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violência não a atinge fisicamente somente, esta violência está nas “formas simbólicas” 

(BOURDIEU, 1989, p. 8), da vida social, perpetrada na religião, na arte, na língua, e no caso 

que pode ser utilizado mais especificamente por se tratar de uma mulher, o machismo. 

Para melhor entender a violência simbólica, é importante saber o que é outra 

categoria utilizada por Bourdieu, que leva o nome do livro O Poder Simbólico. O sociólogo 

define, “o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com 

a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem.” (ibidem, p. 7).  

Pierre Bourdieu quer dizer que o poder não precisa ser exercido somente de forma 

tácita, objetivada e esclarecida. Há variadas formas de exercer o poder que utilizam das 

entrelinhas do meio social para se estabelecer, sem que seja necessariamente de fácil 

percepção: 

 

 

O poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, quer 

dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder: 

só se pode passar para além da alternativa dos modelos energéticos que 

descrevem as relações sociais como relações de força e dos modelos 

cibernéticos que fazem delas relações de comunicação, na condição de se 

descreverem as leis de transformação que regem a transmutação das 

diferentes espécies de capital em capital simbólico e, em especial, o trabalho 

de dissimulação e transfiguração (numa palavra, de eufemização) que 

garante uma verdadeira transubstanciação das relações de força fazendo 

ignorar-reconhecer a violência que elas encerram objectivamente e 

transformando-as assim em poder simbólico, capaz de produzir efeitos reais 

sem dispêndio aparente de energia (ibidem, p. 15). 

 

 

Talvez por entender essa dificuldade de se esclarecer e interpretar o poder simbólico 

e a violência simbólica, o sociólogo busque essa proximidade com a rua e as pessoas, fora da 

academia, onde se dá o combate, sendo ele ao mesmo tempo provocado e provocador. É 

interessante para perceber que a dita militância científica, enfatizada diversas vezes por 

Bourdieu, não se dá somente nos livros ou artigos acadêmicos. São nessas expedições, no 

espaço público, que o autor lança suas críticas sobre o discurso dominante, majoritariamente 

institucionalizado no meio acadêmico e intelectual fazendo com que não seja acessível aos 

agentes (termo utilizado pelo autor para indicar os atores ou seres sociais). 

Uma forma de aproximação é a entrevista no rádio. Em uma delas, Bourdieu é 

indagado sobre o que é a sociologia e o que é ser sociólogo. E, por sua vez, começa 
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questionando o modo irônico, em sua interpretação, com que foi feita a chamada da emissora 

para a entrevista: “Sociologia: estudo científico dos fenômenos sociais entre os homens”. 

Responde convicto de que quem a fez não entendeu o que é a sociologia, e tenta explicar 

apontando que o “sociólogo, como todo cientista, tenta estabelecer leis, identificar 

regularidades e definir os princípios destas” (A SOCIOLOGIA É UM ESPORTE DE 

COMBATE: PIERRE BOURDIEU, 2001). 

Mais uma vez serão as formas de atuação, dentro e fora da Academia, como por 

exemplo, em uma videoconferência ou através de um artigo acadêmico, onde as explicações, 

os embates, as formas de se esquivar de certos ataques que possam fazer do método científico 

um mero instrumento de deformação da atuação sociológica no campo, que Bourdieu chama 

de esporte de combate, ou seja, um esporte de contato competitivo onde dois combatentes 

lutam um contra o outro usando determinadas regras de contato com o objetivo de simular 

partes do combate corpo-a-corpo verdadeiro, como exemplos de esporte de combate estão o 

boxe, jiu-jitsu, karatê, Judô, entre outros. Entendendo seu lugar de atuação e as formas com 

que se darão os combates, Bourdieu se impõe como uma forma de desnaturalizar os 

mecanismos de dominação da sociedade. A metodologia científica, para Bourdieu, atua como 

ponto central em sua condição combativa e militante: 

 

 

Descobrir no decorrer da própria atividade científica, incessantemente 

confrontada com o erro, as condições nas quais é possível tirar o verdadeiro 

do falso, passando pelo conhecimento menos verdadeiro a um conhecimento 

mais verdadeiro (...) pode propiciar os princípios de uma reflexão capaz de 

inspirar e controlar os atos concretos de uma atividade verdadeiramente 

científica, definindo no que tem de específico os princípios do racionalismo 

regional peculiar à ciência sociológica (BOURDIEU, 2000, p. 17). 

 

 

No pensamento de Bourdieu a dominação social é caracterizada pela forma de 

atuação dos agentes, ou seja, “A cultura dominante contribui para a integração real da classe 

dominante (assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus membros e 

distinguindo-os das outras classes)” (BOURDIEU, 1989. p. 10). Uma das formas de distinção 

citadas é a de se portar diante dos demais, a construção de uma integração como forma de 

criar mecanismos que irão distinguir os agentes entre si. Esse comportamento é descrito por 

Bourdieu (1989, p. 61) como habitus: “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 posição incorporada, quase postural”.   
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Nesse caso, o habitus dominante que ditará através da instigação e do 

comportamento das classes dominantes aos demais cidadãos a forma de se portar em 

sociedade. Para Bourdieu (1989, p. 61), essa é uma forma de legitimar esse habitus dominante 

e colocar à margem práticas que não seguem o modelo desejado ou arquitetado pelas classes 

dominantes. 

O entrevistador segue falando da reprodução social que norteia a obra de Bourdieu, 

pergunta o que é a desigualdade social e porque ela existe e como se legitima. Bourdieu inicia 

a resposta pela reprodução social, explicando que o mundo social não é um movimento de 

mudança permanente, e ele em suas obras tenta identificar e estabelecer fatores que justificam 

essa inércia. Bourdieu quer dizer que sem os agentes tomando consciência dos obstáculos 

sociais, principalmente os intelectuais, essa inércia não cessará até que se tornem esclarecidos. 

Podemos identificar essa preocupação do sociólogo na obra A Economia das Trocas 

Simbólicas quando tratado dos Campos do Poder, Campos Intelectual e Habitus de Classe, 

Bourdieu identifica nos artistas e nos escritores, os quais engloba como intelectuais, a 

capacidade reflexiva de mudança necessária à partir dos seus respectivos habitus: 

 

 

Para que seja possível romper com a problemática tradicional (de que Sartre 

permanece 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 construídas) 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 o ponto de vista do habitus 

socialmente construído, para que lhes tivesse sido possível ocupar as 

posições que lhes eram oferecidas por um determinado estado de campo 

intelectual e, ao mesmo tempo, adotar as medidas tomadas de posição 

estéticas ou ideológicas objetivamente vinculadas a estas posições 

(BOURDIEU, 2007, p. 190). 

 

 

O sociólogo indica nos cidadãos uma capacidade de mudança do presente, atuando 

de maneira enfática diretamente no processo histórico, como veremos também acontecer com 

Florestan Fernandes no próximo capítulo, uma mudança da própria realidade e explica que os 

conceitos de campo e habitus são um lugar de combate, de luta entre os agentes, que por sua 

vez são influenciados e produtos do capital econômico e do capital cultural, onde a resistência 

é elevada, um forte adversário e uma imensa barreira para a transformação social. 
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O habitus socialmente construído e a posição do artista e do escritor enquanto 

intelectual nos permite pensar o cientista social, quando consegue reconhecer-se através do 

habitus o seu lugar de combate. Para Bourdieu, essencialmente ao cabo e à regra, a ciência é a 

sua principal arma e assim irá assumir seu lugar no campo do poder: 

 

 

À medida que o campo intelectual e artístico amplia sua autonomia, 

elevando-se, ao mesmo tempo, o estatuto social dos produtores de bens 

simbólicos, os intelectuais e os artistas tendem progressivamente a ingressar 

por sua própria conta, e não mais apenas por procuração ou por delegação, 

no jogo dos conflitos entre as frações da classe dominante. (ibidem, p. 191). 

 

 

O habitus socialmente construído aos olhos do cientista social determina um 

conjunto de fatores inerentes à sua função, ou seja, Bourdieu (2007, p. 191) frisa que tomar 

conhecimento deste habitus é uma atitude científica que irá proporcionar o auto 

reconhecimento do seu lugar de combate. 

Voltando a entrevista e aprofundando o debate, Bourdieu segue o raciocínio na 

tentativa de elucidar o capital cultural indicando o domínio da língua como ponto essencial 

para a melhor compreensão. Outros fatores são destacados pelo sociólogo, são atributos que 

vem da criação, do que se adquiri nas famílias mais cultas, como músicas e livros, isto, para 

ele, é capital. E como todo capital em uma sociedade capitalista é repartido desigualmente.  

A Escola é um importante objeto para entender como se dá essa divisão através do 

capital cultural quando observa a popularização ao acesso do ensino secundário e 

universitário na década de 1950 na França. Esse processo expõe feridas da realidade 

socioeconômica francesa através das estruturas de ensino no país e as relações dos jovens 

precarizados pela condição social que ocupam. As posições de Bourdieu são no mínimo 

polêmicas. Para ele, a entrada das camadas populares na Escola, anteriormente excluídas, os 

colocou de frente as barreiras conservadoras da instituição, “não bastava ter acesso ao ensino 

secundário para ter êxito nele, ou ter êxito no ensino secundário para ter acesso às posições 

sociais que podiam ser alcançadas com os certificados escolares (...)” (BOURDIEU, 2007, p. 

220). 

Quando essa realidade começa a ser absorvida pela sociedade francesa, surge uma 

“transformação progressiva do discurso dominante sobre a Escola” (ibidem, p. 220) que por 

sua vez vai difundir a idéia de que “o fracasso escolar não é mais ou, não unicamente, 

imputável às deficiências pessoais, ou seja, naturais dos excluídos. A lógica da 
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responsabilidade coletiva tende, assim, pouco a pouco, suplantar, nas mentes, a lógica da 

responsabilidade individual que leva a ‘repreender a vítima’” (ibidem, p. 220). Bourdieu 

continua sinalizando que a responsabilidade é transferida para os fatores sociais pouco 

compreendidos, como por exemplo, os professores. A idéia de um sistema falho como um 

todo cria a imagem de um modelo que precisa ser reformado. 

Esses fatores, para Bourdieu, reforçam a idéia de como o capital econômico 

influencia, quase que em sua totalidade, o acesso ao capital cultural. As famílias que podem 

pagar por um ensino selecionado, não precisam se preocupar com a baixa qualidade do ensino 

público, e como dominam com facilidade o discurso dominante, apenas perpetuam aquilo no 

qual os filhos das famílias mais pobres vão sentir no decorrer de suas vidas, com um capital 

cultural reduzido e suprimido, ou seja,  

 

 

(...) acrescentando-se à lógica da transmissão do capital cultural, fazem com 

que as mais altas instituições escolares e, em particular, aquelas que 

conduzem às posições de poder econômico e político, continuem sendo 

exclusivas como foram no passado. E fazem com que o sistema de ensino, 

amplamente aberto a todos e, no entanto, estritamente reservado a alguns, 

consiga a façanha de reunir as aparências da ‘democratização’ com a 

realidade da reprodução que se realiza em um grau superior de dissimulação, 

portanto, com um efeito acentuado de legitimação social. (ibidem, p. 223). 

 

 

Ainda na entrevista para o rádio, o locutor provoca, “mas para o que serve a 

desigualdade?” E Bourdieu se esquiva, dizendo que o sociólogo não deve ser obrigado a 

tomar uma posição; que é uma questão política e não científica, “para questões científicas 

corretas deve-se descartar a política” (A SOCIOLOGIA É UM ESPORTE DE COMBATE: 

PIERRE BOURDIEU, 2001), e salienta que cada vez mais a reprodução da desigualdade é 

feita através do capital cultural. Inicialmente Bourdieu aparentou ser um adversário agressivo, 

mostrou as principais armas de se tomar iniciativa na luta diária do sociólogo, mas, talvez por 

uma tática de preservação, e pelo próprio embrutecimento das questões metodológicas que 

norteiam o dia a dia do cientista social buscou no estofo científico o meio de não 

posicionamento político. Portanto, Pierre Bourdieu pensa a sociologia como um esporte de 

combate, para se defender e não para atacar. Para o autor é no encontro com outrem que a 

sociologia será fundamentada, entre erros e acertos, oferecendo assim, como instrumento 

científico, a oportunidade de se tornar capaz a mudanças desses sujeitos. 
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O que estamos chamando de arena de combate, ou seja, os campos, onde ocorrem os 

conflitos entre os dominantes e os setores populares, é o lugar em que Bourdieu delimita o 

ringue do combate intelectual. Não deixando confundir a profissão de cientista social com o 

lado pessoal, Bourdieu questiona a forma como o sociólogo é obrigado a exercer sua função 

por conta de uma demanda social, de estrutura, pois não é possível na grande maioria das 

vezes se manter apenas com a profissão. Para quem quer fazer uma sociologia crítica, livre, 

tem que arcar com os próprios custos. 

Em outro momento, agora visita uma escola e conversa com os alunos. É 

questionado sobre a interferência de sua trajetória de vida nas suas obras. Bourdieu confirma e 

afirma que suas experiências o puderam colocar em uma situação em que se observa melhor o 

que ele chama de dominação e o torna impaciente e nervoso em situações que para outros 

seria normal, o raciocínio provocado o faz remeter a Michel Foucault, e diz que o filósofo 

francês não produziria o que produziu se não fosse homossexual, em alusão às micro relações 

de poder. A intenção é chamar atenção de como trabalhar suas experiências para fazer algo 

com elas, para que sirvam de alguma coisa, “os sociólogos devem fazer sua própria 

sociologia, devem fazer sua auto socioanálise” (A SOCIOLOGIA É UM ESPORTE DE 

COMBATE: PIERRE BOURDIEU, 2001). Bourdieu explica que o próprio trabalho de 

pesquisa é uma socioanálise, ou seja, uma auto-análise de sua biografia, tendo por referência o 

modo pelo qual a sociedade a condicionou, observando seu lugar no campo e seu habitus 

socialmente construído. 

Seguindo a maratona de entrevistas, agora para uma repórter de jornal impresso, 

Bourdieu explica o capital do conhecimento social que seria herdado de sua posição social e 

relata sobre sua história, da experiência em viver na Argélia e pouco acostumado com o 

habitus parisiense. Assume que toma um caminho contrário ao de Lévi-Strauss,  

 

 

Ao mesmo tempo que se considera a si próprio humano, o etnógrafo procura 

conhecer o homem de um ponto de vista suficientemente elevado e afastado 

para o considerar independente de suas contingências particulares duma dada 

sociedade ou civilização (LÉVI-STRAUSS, 1986, P. 49).  

 

 

Bourdieu quando inicia a pesquisa etnográfica se relaciona com pessoas conhecidas, 

sem pensar no estranhamento, mas na experiência acumulada naquele local. Isso o fez 
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entender as diferenças que distinguem o capital cultural. Um exemplo é o idioma, no caso em 

destaque, o sotaque.  

Saindo do papel de entrevistado, agora como palestrante, podendo controlar melhor a 

situação, volta a criticar o pensamento de que o intelectual é um político, e afirma: “um 

intelectual é um intelectual, que intervém no espaço público, que pode ser o espaço político, 

mas sem abandonar – senão é um palhaço – as exigências ordinárias de sua atividade de 

pesquisador. Se ir na cena política é dizer qualquer coisa, é deixar de ser intelectual.” (A 

SOCIOLOGIA É UM ESPORTE DE COMBATE: PIERRE BOURDIEU, 2001). 

Quando se coloca nessa posição de palestrante, aparentemente Bourdieu se torna 

mais vulnerável, o que possibilita um ouvinte de questionar o propósito da universidade no 

sentido de reprodução do capitalismo, uma crítica tenaz. E Bourdieu discorda também de 

maneira ríspida, diz que um sociólogo não pode fazer generalizações e especifica diferentes 

características de algumas universidades e cursos, e cita as Escolas de Administração e as 

norte americanas como o Massachusetts Institute of Technology (MIT), para indicar outros 

exemplos e mais uma vez se esquivar. 

Loïc Wacquant, naquele momento orientando de Pierre Bourdieu, também em uma 

mesa de debates de ambiente aparentemente acadêmico ataca fortemente o pensamento 

neoliberal, cria uma analogia do que chama de a mão esquerda do Estado, que para ele é a que 

nutre e educa, fornece saúde, previdência social, etc. e a mão direita do estado, aquela que 

pune com o policial, o carcereiro, o juiz, etc. Provoca tratando como utopia neoliberal: “não é 

menos estado, é menos estado no campo econômico social, no mercado de trabalho, na 

mobilidade dos capitais, mas, por outro lado, é mais estado, um estado intruso e paternalista, 

que se traduz por uma redução, mesmo privação das liberdades para os que estão condenados 

à precariedade salarial.” (A SOCIOLOGIA É UM ESPORTE DE COMBATE: PIERRE 

BOURDIEU, 2001). 

Mostrando um pouco da relação acadêmica entre orientando e orientador, uma 

espécie de parênteses durante o filme, Bourdieu diz a Wacquant, que está produzindo um 

livro, que este deve ser combativo, mas não deve deixar de lado a rigidez científica. 

Salientando, mais uma vez, o jeito de lidar, ao seu modo, com uma sociologia combativa. 

Continuando o enfrentamento com o pensamento neoliberal iniciado por Wacquant, 

em mais uma entrevista, desta vez televisionada, Bourdieu fala sobre o que ele entende como 

uma Revolução Neoliberal, que na sua visão seria o pensamento dominante atual. “Me parece 

que a sociologia é um esporte de combate porque a todo momento em que se tenta fazer uma 

análise sobre a sociedade, principalmente, quando se toca em alguma questão ideológica, é 
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inevitável o confronto de idéias, mas principalmente, é impossível não se confrontar com o 

modelo de sociedade vigente e hegemônico.” (A SOCIOLOGIA É UM ESPORTE DE 

COMBATE: PIERRE BOURDIEU, 2001). 

Outro debate agora com o intuito de apresentar junto com Bourdieu as desigualdades 

diante da educação e da cultura. A plateia parece não estar disposta ao pensamento do 

sociólogo. Não aceita seus argumentos, pois para eles, o discurso não chega como estão 

acostumados, acusam ser um discurso intelectual, evidenciando a dificuldade do discurso 

acadêmico em penetrar nas camadas mais populares francesas. Importante analisar o entrave 

que o capital cultural acumulado por Bourdieu apresenta. Sua narrativa não condiz com a 

realidade deles ou apenas reproduz o que outros já disseram antes. Por isso o combate agora é 

de narrativas entre Bourdieu e o seu próprio discurso, na tentativa de ser fazer entendido, e 

entre o seu discurso e os ouvintes. Sua capacidade eloquente parece não surtir efeito naquele 

momento. 

Percebendo a situação o mediador da mesa onde se trava o debate intervém dizendo 

que o intuito é esclarecer o pensamento de Bourdieu sobre o tema da educação. Um integrante 

da plateia responde que está ali para discutir com um sociólogo. Bourdieu contra golpeia, 

relata que foi acusado pela imprensa de ser um “agitador profissional” (A SOCIOLOGIA É 

UM ESPORTE DE COMBATE: PIERRE BOURDIEU, 2001), alguém que estimula as 

pessoas a fazer uma revolução, que instiga ao processo revolucionário, situação na qual ele 

assume ser a sua intenção. “Mas que pensar agora qual o próximo passo, o que fazer?” 

Questiona Bourdieu. O sociólogo parece desanimado, confessa não enxergar saídas, e diz que 

as conclusões geralmente são pessimistas, e em sua opinião com razão. 

O posicionamento de Bourdieu em se colocar como um agitador profissional é para 

se distanciar do que ele chama de fast-thinkers. No livro Sobre a Televisão, Bourdieu trabalha 

os mecanismos de controle e censura alertando para as representações nos meios culturais. 

Tais investigações geram questionamentos que irão trazer debates e certo desconforto nos 

meios de comunicação franceses no ano de 1996, porque o sociólogo expõe a televisão como 

um meio pouco receptivo ao pensamento crítico. No entendimento de Bourdieu (1996, p. 40) 

existe uma relação entre o pensamento e o tempo que a televisão manobra como forma de 

apresentar apenas “idéias feitas”. Essas idéias produzidas pelos fast-thinkers, são: 

 

 

idéias aceitas por todo mundo, banais, convencionais, comuns; mas são 

também idéias que, quando as aceitamos, já estão aceitas, de sorte que o 
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problema da recepção não se coloca. (...) Quando emitimos uma idéia feita é 

como isso estivesse dado; o problema está resolvido. A comunicação é 

instantânea porque, em certo sentido, ela não existe. Ou é apenas aparente 

(BOURDIEU, 1996, p. 40).  

 

 

Voltando a sociologia como esporte de combate. Apesar de tentar se distanciar dos 

fast-thinkers, Bourdieu é desafiado quando questionado sobre o sociólogo ser o psiquiatra da 

periferia, o sociólogo se sente ofendido e diz que “a categoria de sociólogo é muito diversa, 

com muitos tipos. Os sociólogos contribuem talvez a inspirar os políticos, seria bom demais. 

Pior ainda, contribuem a fornecer caução aos políticos. (...) Alguns sociólogos não são 

colegas, são furos da profissão, traidores.” (A SOCIOLOGIA É UM ESPORTE DE 

COMBATE: PIERRE BOURDIEU, 2001). 

Firme em seus discursos, Bourdieu se denomina um ser social que através de seu 

percurso e comportamento, seu habitus, reconhece seus limites individuais, mas também 

indica as ferramentas para tentar transpor os obstáculos que o pensamento sociológico 

enfrenta. Talvez sua maior proposta seja lançar cada vez mais agentes no campo onde o 

combate sociológico pode ser feito, através de seus critérios, como apresentados durante este 

texto, com rigor científico. 
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3 Florestan Fernandes: os caminhos para uma sociologia crítica e militante 

 

Florestan Fernandes teve sua vida marcada por um conjunto de aspectos que o 

levaram da infância pobre a reconhecido sociólogo brasileiro, passando por tarefas de cunho 

institucional como deputado constituinte a malfeitor do pensamento marxista pelo regime 

militar. Suas contribuições serviram para a fomentação do pensamento social brasileiro e a 

relação da sua vida com a realidade brasileira será apresentada neste texto. 

Para isso será feito um resgate do texto de Vladimir Sacchetta chamado “De Vicente 

a Florestan, sempre ao lado do povo” que introduz a coletânea Florestan Fernandes: 

sociologia crítica e militante (2011) organizada por Octavio Ianni. 

Florestan Fernandes, bem como Pierre Bourdieu, tem uma origem simples do ponto 

de vista econômico, sua mãe, dona Maria Fernandes era portuguesa, lavadeira e 

posteriormente empregada doméstica. Florestan não conheceu o pai. Quando sua mãe vai 

trabalhar como empregada doméstica é lhe dado o nome Vicente pela sua patroa. Uma criança 

pobre, fazendo bicos de engraxate, filho de lavadeira não poderia ter um nome tão rebuscado 

como Florestan Fernandes aos olhos de uma família abastada de São Paulo. Como se vê, é de 

tão jovem que o futuro sociólogo, conhecido no Brasil e no mundo, vai perceber a brutal força 

das desigualdades sociais. 

 

 

Eu nunca teria sido o sociólogo em que me converti sem o meu passado e 

sem a socialização pré e extraescolar que recebi, através das duras lições da 

vida (...). Iniciei a minha aprendizagem ‘sociológica’ aos seis anos, quando 

precisei ganhar a vida como se fosse um adulto, e penetrei, pelas vias da 

experiência concreta, no conhecimento do que é a convivência humana e a 

sociedade (...). A criança estava perdida nesse mundo hostil e tinha de 

voltar-se para dentro de si mesma para procurar, nas ‘técnicas do corpo’ e 

nos ‘ardis dos fracos’, os meios de autodefesa para a sobrevivência. Eu não 

estava sozinho. Havia a minha mãe. Porém, a soma de duas fraquezas não 

compõe uma força. Éramos varridos pela ‘tempestade da vida’ e o que nos 

salvou foi o nosso orgulho selvagem (FERNANDES, 1980, p. 142 apud 

IANNI, 2011, p. 17). 

 

 

Como dito pelo próprio Florestan, as tempestades da vida não o impediram e o 

orgulho selvagem o levou a ingressar na Faculdade de Filosofia da Universidade de São 

Paulo. Em 1941, agora utilizando o nome de batismo, Florestan se destaca como aluno do 
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curso de Ciências Sociais, terminando o bacharelado em 1943 e a licenciatura em 1944. Por se 

destacar é convidado pelo professor Fernando de Azevedo para ocupar a cadeira de segundo 

assistente de sociologia II, sendo o primeiro assistente o professor Antônio Candido4. Em 

entrevista para o jornalista Paulo de Tarso Venceslau5, em janeiro de 1991, relata: 

 

 

Quando fui para a Faculdade de Filosofia, a escolha de Ciências Sociais 

estava nebulosamente imbricada na idéia de que eu teria um conhecimento 

que seria útil para transforma a sociedade. Depois vi que, ao contrário, a 

estrutura do curso estava voltada para estudar a sociedade de uma maneira 

científica, não havia polarização ideológica. Na faculdade, a maioria dos 

professores era composta por franceses, um deles era alemão, poucos eram 

brasileiros. Comecei, então, eventualmente, a freqüentar conferências sobre 

Marx, Engels e Rosa Luxemburgo, promovidas pelo Partido Comunista, que 

apesar de ilegal organizava atividades de divulgação teórica. 

(VENCESLAU, 1991). 

 

 

A expectativa de Florestan sobre a universidade encontra em sua imaginação um 

espaço de amplo debate político e ideológico, alimenta um ambiente que traria para seu 

engajamento político os ingredientes necessários para aprimorar o apetite pela luta da 

transformação da sociedade brasileira. Mas a academia frustra seus planos militantes que só 

serão atendidos fora dela, por exemplo, o marxismo não era objeto de estudo na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).  

As atividades acadêmicas como estudante e depois como professor da USP o levam a 

conhecer o jornalista Hermínio Sacchetta - pai de Vladimir Sacchetta, citado anteriormente 

como autor do texto “De Vicente a Florestan, sempre ao lado do povo” - que o levou ao 

Partido Socialista Revolucionário, de origem Trotskista. Nesta mesma organização política 

Florestan Fernandes é incumbido de traduzir para o português a “Contribuição à crítica da 

economia política” de Karl Marx. Nesse momento, para Florestan, armavam-se duas frentes 

de batalha, a ditadura Getulista e a formação de um objetivo que carregaria pelo resto de sua 

vida, a revolução socialista brasileira. Ao mesmo tempo em que trava uma batalha pessoal 

entre os estudos científicos e o engajamento político. 

                                                 
4 Antônio Cândido de Mello e Souza foi um crítico literário, sociólogo, professor e militante político 

especializado na arte da linguagem. Formado em Sociologia, mantinha uma relação estrita com a Antropologia, 

seus trabalhos serviram de grande influência no meio acadêmico tendo em vista que teve como um de seus 

alunos Fernando Henrique Cardoso, que depois viria a ser eleito Presidente do Brasil. 
5  FERNANDES, Florestan. Florestan Fernandes (Entrevista a Paulo de Tarso Venceslau). Revista Teoria e 

Debate. Edição 13. 20 de janeiro de 1991. p. 16-25. 
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É importante contextualizar a ligação entre Hermínio Sacchetta, o surgimento do 

PSR e o governo de Getúlio Vargas. O PSR surge a partir de uma dissidência do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) formalizada em 1937 devido ao debate que estava sendo travado 

nas instâncias internas do partido sobre a sucessão do presidente Getúlio Vargas. A ala 

liderada por Hermínio Sacchetta lança a candidatura simbólica à presidência da República de 

Luiz Carlos Prestes, dirigente do partido e preso político naquele momento. A candidatura é 

apoiada pelos trotskistas da Liga Comunista Internacionalista, mas sofre resistência da outra 

ala liderada por Lauro Reginaldo da Rocha, então secretário-geral do PCB, por orientação da 

III (Terceira) Internacional, onde os partidos comunistas deveriam estabelecer alianças com as 

burguesias nacionais, lança o candidato getulista José Américo de Almeida. Como a decisão 

foi por José Américo, Sacchetta lidera um racha no partido ao final de 1937 aproximando-se 

dos trotskistas do Partido Operário Leninista, os dissidentes aderiram à IV (Quarta) 

Internacional, organizada formalmente em 1938 em Paris.  

Com o golpe do Estado Novo em novembro de 1937, os dissidentes liderados por 

Sacchetta — a exemplo das demais organizações de esquerda que atuavam no país — 

sofreram severa repressão por parte das forças de Estado de Vargas. Em 1943, o grupo passou 

a se denominar Partido Socialista Revolucionário, tendo como secretário-geral Hermínio 

Sachetta.  

Hermínio Sacchetta continua influenciando a vida de Florestan. A dupla jornada, 

acadêmica e militante dividiam Florestan, fato que o fez optar pela carreira dentro da 

universidade, por orientação de Hermínio Sacchetta, mesmo sendo considerado importante 

nas fileiras militantes do PSR, Sacchetta reconhece em Florestan uma capacidade ímpar para 

a produção acadêmica. Somente em 1980 voltaria para a militância partidária pelo Partido dos 

Trabalhadores.  

O golpe civil militar de 1964 seria um marco importante na sua vida acadêmica e 

pessoal. O fato de o Brasil estar entrando em um período de exceção, com intenso 

crescimento dos aparelhos de repressão do Estado, interfere diretamente na vida de Florestan. 

Como já representava um expoente na produção científica brasileira, poucos meses após o 

golpe dos militares, é chamado para depor sobre seu trabalho na USP. Alguns anos depois, em 

1969, assim como tantos outros, foi golpeado pelo autoritarismo e aposentado 

compulsoriamente, o que o levou ao exílio, inicialmente nos Estados Unidos e posteriormente 

no Canadá. 

São esses aspectos que irão formar em Florestan Fernandes, e por conseqüência, em 

sua obra, a necessidade de formular um novo saber sociológico, um instrumento científico de 
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luta e transformação social, que será batizado posteriormente como sociologia crítica e 

militante. 

 

3.1     A construção do pensamento sociológico de Florestan Fernandes 

 

O combustível que irá mover Florestan a um novo modo de pensar a realidade 

brasileira – como aponta Octavio Ianni (2011, p. 15) no texto “Florestan Fernandes e a 

formação da sociologia brasileira” – é o contexto social que ajuda a enxergar a necessidade de 

buscar alternativas de mudanças para essa realidade de maneira empírica. Importante frisar e 

chamar atenção para o Brasil, neste caso, como um dos principais objetos que irão ressaltar 

como se forma a linha do pensamento sociológico herdada da obra de Florestan Fernandes, 

que poderá ser observado no decorrer deste trabalho. 

 

 

Eu nunca me coloquei no papel de um Durkheim, de um Boas ou de um 

Parsons. De um lado, porque eu não me considero uma pessoa com 

qualificações para ter um papel de chefia desse tipo; de outro, porque eu 

nunca pretendi isso. 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. (VENCESLAU, 

1991). 

 

 

A noção de uma sociologia nacional que levanta a importância do contexto social 

brasileiro e sul americano se mostra urgente para Florestan. Entender os motivos, internos e 

externos, que levaram o capitalismo brasileiro a se desenvolver de forma retardada, como um 

simples “produto da expansão da civilização ocidental, isto é, de um tipo moderno de 

colonialismo organizado e sistemático” (FERNANDES, 1972, p.12), como Florestan 

chamava: capitalismo dependente6, bem como as conseqüências que isso trazia as classes 

mais pobres e seus desfechos na vida dessas pessoas, inclusive, sobre a questão racial que foi 

seu objeto de estudo já no doutorado, são os ingredientes que combinaram com sua formação 

                                                 
6 FERNANDES, Florestan. Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1972, p. 12. 
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acadêmica, seu estilo de pensar e o seu compromisso militante, que carregou até o fim da 

vida.  

A dura realidade brasileira para Florestan pode ser um instrumento de mudança de 

pensamento. A condição histórica e a visão de mundo definem que tipo de agente ser em 

nosso meio social e como iremos atuar diretamente. Como enfatiza Ianni (2011, p. 30), a 

forma de atuação do sociólogo é obviamente inescapável aos sentidos do ser humano, se 

envolver ideologicamente, além de ser inevitável, requer ética, ou seja, deve ser 

explicitamente evidenciado. 

As obras de Florestan bem como a construção do seu pensamento, se dão pela época 

em que o sociólogo estava inserido, Florestan é um homem de seu tempo, mas também não se 

pode deixar escapar que sua obra é necessária até os dias de hoje para a compreensão da 

complexidade da sociedade brasileira. Sua sociologia corresponde não só ao contexto social 

brasileiro, mas mistura-se com suas experiências de vida, primeiro como menino pobre, 

depois como estudante e posteriormente como acadêmico, marido e pai de seis filhos. Antônio 

Cândido que fez parte integrante da vida acadêmica e militante de Florestan a divide em três 

momentos, descritos por Sacchetta:  

 

 

O primeiro, que se situa nos anos de 1940, é o do conhecimento, da 

construção do saber, quando constrói seu arcabouço intelectual e a 

possibilidade de saber dos outros. O segundo, nos anos de 1950, centra-se na 

pesquisa aplicada. Já o terceiro período, a partir de 1960, é aquele do 

combate, do saber transformado em arma. (SACCHETTA, 2011, p. 9). 

 

 

E Vladimir Sacchetta ainda propõe um quarto momento: “Refletindo hoje, em 

retrospectiva, a essas três etapas podemos acrescentar uma quarta, que se resume na 

radicalização plena de Florestan. É quando o cientista social, educador e pensador assume a 

identidade de tribuno e publicista.” (ibidem, p. 9). Essas etapas da vida de Florestan 

Fernandes poderão ser observadas nas linhas a seguir. 

Como já mencionado anteriormente, a fusão entre o pensamento social e a história 

entram em ebulição com as transformações sociais, políticas, culturais e econômicas que se 

davam no Brasil e no mundo, com destaque também para a América Latina. Afirma Ianni 

(2011, p. 27) que nessa configuração de mudanças sociais substantivas que vai surgir a 

sociologia crítica de Florestan Fernandes, que irá se destacar frente as possíveis escolas e 

novos estilos do pensamento social brasileiro. 
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Nesse momento é possível observar com clareza o destaque que a obra de Florestan 

ganha ao estabelecer um sistema de pensar a realidade social brasileira. Isso não diminui todas 

as outras obras que marcaram essa geração. Mas a relevância de Florestan Fernandes, através 

de artigos, livros, ensaios, campanhas, mostra uma vitalidade difícil de ser batida e uma 

linguagem sociológica que propõe não só pensar, mas modificar a realidade, e 

conseqüentemente, escrever no laço a história. Florestan entende que a sociedade de classes 

produz uma variedade de interesses que se chocam constantemente e que essa dinâmica faz 

parte e da sentido ao processo histórico do capitalismo brasileiro.  

Salienta Ianni (2011, p. 30) que as percepções e os aprendizados dos sociólogos são 

insuficientes para a interpretação dos fenômenos sociais. Os resultados da investigação 

sociológica limitam-se a organização da vida sociocultural, onde vivem os seres humanos. 

Para Florestan, dois aspectos teóricos são imprescindíveis para a sociologia assumir seu 

caráter científico,  

 

 

Primeiro, descobrir explanações que permitam descrever e interpretar os 

fenômenos sociais em termos da ordem existente nas condições e nos níveis 

de sua manifestação. Segundo, pôr em evidência as relações dinâmicas da 

ordem social ou de fatores sociais com as formas de vida (FERNANDES, 

1960, p.76). 

 

 

As reflexões da interação sociológica frutam de um misto de relações sociais ou do 

próprio fato social. São, portanto, essenciais para dar vida à sociologia crítica, pois questiona 

todas essas interações através das teorias, dos métodos e das pesquisas. Esses exercícios 

desvendam desigualdades e aluminam as perspectivas de classe em cada aspecto da realidade. 

Como afirmam Octavio Ianni (2011, p. 29), “O homem se constitui como ser social no mesmo 

processo por meio do qual se constitui a sociabilidade.” e Florestan Fernandes (1980), citado 

por Octavio Ianni: 

 

 

 existir socialmente sempre significa, de um modo ou de outro, compartilhar 

de condições e situações, desenvolver atividades e reações, praticar ações e 

relações que são interdependentes e se influenciam reciprocamente. Nesse 

sentido, a interação social é, essencialmente, uma realidade dinâmica 

(FERNANDES, 1980, p. 112 apud IANNI, 2011, p. 30). 
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Ianni observa que Florestan já assinala o viés marxista da visão materialista de que a 

sociedade produz o homem, bem como é produzida por ele. 

Ianni (2011, p. 31) chama a atenção para a necessidade de um pensamento dialético, 

de uma sociologia voltada para a visão crítica das questões sociais, com isso, o marxismo 

orienta e sistematiza as estruturas de dominação política e espoliação econômica da burguesia 

se estabelecendo, mais uma vez, como primordial na sociologia de Florestan Fernandes. 

Debruçar-se ao Brasil, ao contexto social e histórico vivido por Florestan Fernandes 

demonstra a necessidade de se buscar na sociologia clássica e moderna uma base, mas sem 

deixar de absorver seus conteúdos de maneira crítica. 

Quando Florestan vai pensar A natureza sociológica da sociologia como título de 

uma de suas obras, indica nesse sentido que a própria imaginação sociológica deve vir 

norteada pela dialética. Traz, portanto, uma nova perspectiva que pode, segundo Florestan, 

“ligar o modo de existência, o movimento e a vida através das contradições” (FERNANDES, 

1980, p. 112). Com isso, a realidade e o pensamento social se fundem, mais uma vez, de 

modo que “a práxis vem a ser o critério experimental de verificação da verdade objetiva” 

(ibidem, p. 112). 

Podemos fazer uma ponte com outro autor, o filósofo marxista Leandro Konder. 

Konder indica no livro O que é dialética7 a cronologia e as formas que a dialética toma ao 

longo do tempo. Na Grécia antiga, era simplesmente, a arte do diálogo; na concepção 

moderna a dialética toma outro sentido, seria “o modo de pensarmos as contradições da 

realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em 

permanente transformação” (KONDER, 2004, p. 8). Nos últimos anos de vida de Karl Marx, 

conta Konder (2004, p. 68), seu companheiro de idéias Friedrich Engels trabalha em escrever 

diversas anotações relativas à dialética, sua preocupação era defender o caráter materialista da 

dialética, não separando o homem da natureza. Engels vai chamar de dialética da natureza 

àquilo que seria comum a história da natureza e a história do homem. Portanto, a concepção 

de dialética continua tomando novas formas com o passar do tempo e servindo de instrumento 

para a construção do pensamento. 

Segundo Octavio Ianni, Florestan não abandona os fundamentos clássicos, apenas 

repousa sua atenção para a perspectiva crítica desses pensamentos com:  

 

 

                                                 
7  KONDER, Leandro. O que é dialética. 25° edição, 5° reimpressão. Editora brasiliense, 2004. 
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o método fundamentalista, ou objetivo, sistematizado por Durkheim; o 

compreensivo, formulado por Weber; o dialético, criado por Marx. Elas 

sintetizam muito do que se havia pesquisado e pensado até então e 

estabelecem os paradigmas ou estilos de pensar a realidade social, que 

exercem a influência marcante em todo pensamento sociológico no século 

20 (IANNI, 2011, p. 32). 

 

 

Como já dito anteriormente, entender a formação do Brasil é fundamental para 

Florestan Fernandes, características da colonização portuguesa de organização da sociedade, 

bem como a economia, a política e a cultura do Brasil colônia, destacando, inclusive, a 

atuação jesuíta de formação das classes dominantes brasileiras ao lidar com a população em 

geral. São experiências que reflete ainda no século 20 o modo como a burguesia brasileira 

trata o índio, o caboclo, o negro, o mulato, operários e camponeses como conquistas próprias 

e não sujeitos de si mesmos. 

Essas relações reverberam na organização da sociedade e indicam peculiaridades da 

revolução burguesa no Brasil, “Na interpretação de Florestan Fernandes, a peculiaridade da 

revolução burguesa brasileira tem suas raízes na escravatura (...)” (ibidem, p. 46). Continua 

Ianni (2011, p. 46), o caráter elitizado da revolução burguesa no Brasil demonstra uma 

lentidão sentida ainda hoje segregando as classes mais pobres da organização e formulação do 

Estado. Trata-se de um processo histórico longo e inacabado. Alguns movimentos que vão 

contra a maré burguesa de perpetuação do poder acabam por ter suas ambições frustradas:  

 

 

Sempre que o povo melhora a sua posição de barganha política, ou conquista 

posições fundamentais para a sua emancipação, os grupos e classes 

dominantes, articulados com setores das Forças Armadas, da Igreja e do 

imperialismo, rompem o processo democrático (ibidem, p. 49). 

 

 

São características da “contra-revolução permanente”8, outro conceito usado por 

Florestan Fernandes, lembrando que para Florestan o caminho e a única forma de 

emancipação do povo brasileiro é a revolução socialista brasileira. Porém, há de se destacar 

como conta Ianni (2011, p. 50), que essa mesma ânsia da burguesia nacional, em seu processo 

longo e lento que ajuda a fornecer as condições da revolução popular, demonstrando 

contradições ainda presentes na realidade brasileira. 

                                                 
8  FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. Ensaio de Interpretação Sociológica, Rio de 

Janeiro, Zahar Editores, 1975.  
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Para entender toda a dinâmica da sociedade brasileira, é essencial o trabalho do 

intelectual, seja no âmbito acadêmico ou não, pois consta como parte integrante do processo 

do conhecimento histórico que irá elucidar, através do ensino e da pesquisa, todo o arcabouço 

teórico utilizado pelos cientistas sociais. Necessário, portanto, o sociólogo assumir a 

responsabilidade de não se ausentar do seu papel científico e político na análise e formação 

dos processos socioculturais que desdobram a sua frente, enfrentando a natural tensão que a 

sociologia trava com a sociedade. 

A ilusão de estar imune às tensões dos movimentos da sociedade, que busca deixar a 

produção científica escondida do clarão da história, caracteriza uma falsa liberdade do embate 

político travado fora do circuito intelectual, no campo social, que só seria alcançada por outro 

sujeito tão intelectual quanto, limitando assim os objetivos científicos das ciências sociais 

frente à realidade da vida em sociedade, sem qualquer diálogo possível com essa sociedade.  

 

 

A revolução não está nos livros, na teoria. Está inscrita na realidade social, 

na máquina da sociedade, nos movimentos da história. Compreende um 

vasto processo social que abala e destrói, renova e inventa, relações, 

processos e estruturas de dominação e apropriação. Não se circunscreve 

necessariamente a um momento. Desdobra-se. Pode estender-se por uma 

larga duração. Mas também pode concentrar-se em uma conjuntura 

delimitada (IANNI, 2011, p. 62). 

 

 

Todas as características trazidas da obra de Florestan Fernandes provocam 

inquietações sobre o pensar social no século 20, mas também, e principalmente, sobre o Brasil 

contemporâneo do início do século 21, por se mostrarem reflexões tão atuais. As provocações 

e contradições que a sociedade estimula são o combustível para o surgimento de novas formas 

de pensamento científico, porém, pensar o presente e entendê-lo é uma tarefa árdua, e muitas 

vezes injusta. “A obra de Florestan Fernandes é contemporânea do seu tempo, no sentido de 

que expressa de forma clara e desenvolvida estas duas dimensões: responde aos desafios do 

presente e reinterpreta o passado, desvendando outros nexos entre ambos.” (ibidem, p. 66). 

Como mostra Ianni, o estilo de pensamento inaugurado por Florestan Fernandes é 

construído na perspectiva dos grupos que margeiam a sociedade de classes, 

 

 

No caso das ciências sociais, em particular da sociologia, é inegável que a 

obra de Florestan Fernandes inaugura um estilo de pensamento. (...) Esse 
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estilo de pensamento naturalmente beneficia-se de algumas fontes: o ponto 

de vista crítico dos clássicos e moderno da sociologia; a perspectiva radical 

do marxismo; a herança crítica do pensamento brasileiro; o horizonte do seu 

tempo, quando são intensas e extensas as transformações estruturais da 

sociedade brasileira; a perspectiva crítica, particularmente heurística, 

constituída pela reflexão sobre a sociedade e a história a partir das condições 

de vida e trabalho dos grupos e classes sociais que compreendem a maioria 

do povo (ibidem, p. 68). 

 

 

Octavio Ianni (2011, p. 71) continua apontando que Florestan Fernandes encara os 

desafios da sociologia com determinada disposição de mudança, uma constante batalha entre 

a análise empírica e científica das relações sociais, e a vontade de transformá-las naquilo que 

acredita ser uma sociedade mais justa e igualitária. Para ele, essas transformações são 

imprescindíveis, e mais, carregam consigo a razão de ser da sociologia.  

 

3.2     O experiente Florestan: da difícil fase do golpe de 64 ao processo constituinte 

 

Como já foi dito anteriormente, o contexto político e social brasileiro exerce uma 

grande influência sobre a obra e a trajetória de Florestan Fernandes. Em abril de 1964 é 

instaurado um regime militar decorrente de um golpe de Estado orquestrado pela burguesia 

nacional, efetivado pelas forças armadas e o Congresso Nacional com a destituição do cargo 

do então presidente da República João Goulart, regime este que duraria 21 anos. Um ano após 

o golpe Florestan assume a cadeira de professor da USP e segue chamando atenção no meio 

acadêmico a ponto de incomodar os barões do poder militar, já que foi chamado a depor sobre 

suas atividades acadêmicas apenas alguns meses após o golpe. 

O governo de João Goulart havia iniciado um debate importante sobre a Campanha 

Pela Educação Pública, um movimento que pretendia o acesso universal e concreto a todos os 

cidadãos à escola, no qual Florestan havia se dedicado bastante e mostrava ser uma das 

principais bandeiras de sua ambição utópica de transformação da sociedade e que fomentou 

variados embates políticos em torno da Lei n.4.024/1961. Como apresenta Roberto Leher 9, 

essa pode ser, talvez, a primeira grande atuação de Florestan Fernandes como sociólogo 

militante atuando ativamente na Campanha Pela Educação Pública, pois, esse é um dos 

                                                 
9  LEHER, Roberto. Florestan Fernandes e a defesa da educação pública. Educação & Sociedade. Volume 

33, n° 121. Campinas Out./Dez. 2012. 
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momentos em que Florestan vai unir sua capacidade política e acadêmica em torno de um 

projeto de transformação real da sociedade. 

São fatos já intitulados neste tópico, momentos históricos que carregam consigo a 

sociologia de Florestan Fernandes. O golpe de 64, o afastamento da USP em conseqüência do 

temido Ato Institucional n°5, o AI-5, são fatores que o levam a se respaldar cada vez mais na 

sociologia crítica e militante: “foi a ditadura que me desafiou, e aí eu verifiquei que não havia 

sentido em ficar defendendo uma universidade perfeita, uma ciência avançada, independente, 

dentro de uma sociedade em que tudo é precário” (VENCESLAU, 1991). 

A Campanha surge no momento em que se está finalizando o projeto da LDB (Leis 

de Diretrizes e Bases) em 1961. Leher (2012) aponta que para Florestan se trata de um projeto 

que visa os interesses da burguesia nacional de caráter anti-republicano, passando inclusive ao 

largo de ser um projeto liberal, em outras palavras, as classes dominantes não suportam ao 

menos uma reforma liberal. Mas não é apenas um descaso, e sim um engajamento organizado, 

“Os segmentos da sociedade civil que são capazes de agir organizadamente em defesa de seus 

interesses e valores sociais (...) são as camadas dominantes" (FERNANDES, 1966, p. 362).  

O papel conservador da elite brasileira se torna uma bigorna presa aos pés do 

desenvolvimento da própria sociedade brasileira. Florestan percebe que o 

subdesenvolvimento está ligado ao campo que deveria dar o suporte necessário para a 

superação do capitalismo dependente, isso se mostra claro no texto “O dilema educacional 

brasileiro”: 

 

Como ocorre em outros países subdesenvolvidos, ele é de fundo 

institucional. O sistema educacional brasileiro abrange instituições escolares 

que não se ajustam, nem qualitativa nem quantitativamente, a necessidades 

educacionais prementes, que são compartilhadas em escala nacional ou que 

variam de uma região para outra do país. Daí ser urgente e vital alterar a 

estrutura, o funcionamento e o modo de integração das instituições. 

(FERNANDES, 1976, p.419).  

 

O Estado, no entendimento de Florestan (1966, p. 370), só pode adquirir 

características de um bom educador quando admite, com efeito, a democratização do poder e 

da riqueza. Para isso, de acordo com Leher (2012), Florestan utiliza de sua Cadeira de 

Sociologia I, juntamente com Octavio Ianni e Fernando Henrique Cardoso e incorpora os 

sindicatos em luta na defesa da escola pública, que viria a realizar a I Convenção Operária em 
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Defesa da Escola Pública, em 1961. Caminhando contra a corrente liberal-democrática que se 

tornara hegemônica em torno da Campanha Pela Educação Pública. 

Florestan analisa a aprovação da Lei n. 4.024/1961, de maneira clara "no essencial, o 

projeto ou ficou como estava ou ficou pior" (FERNANDES, 1966, p. 514). E denuncia o 

caráter privatista da mesma, "conservaram o Conselho Federal de Educação como um 

autêntico 'cavalo de Tróia' dos interesses privatistas no seio do Poder Executivo e não 

trepidaram diante da dilapidação do erário público para servir aos interesses ilegítimos dos 

estabelecimentos particulares de ensino (...)" (ibidem, p. 512).  

Em 1969, já no processo de maior acirramento da repressão imposta pelo regime 

militar, assim como outros professores, Florestan é compulsoriamente aposentado e se exila 

nos EUA e posteriormente no Canadá, onde passa a ministrar aulas na Universidade de 

Toronto. Dentre as dificuldades do exílio, Florestan desenvolve uma campanha contra a 

ditadura brasileira e em entrevista surge o forte relato: 

 

 

Não levei muito tempo para descobrir que a maioria das sociedades norte-

amaricana, canadense, européia, estava muito encantada com a ditadura 

militar porque ela aparentemente mantinha a democracia com eleições, 

parlamento funcionando etc., e estava unida aos civis mais responsáveis na 

defesa da ordem e da expansão do capitalismo no Brasil. Vi que era ilusão 

perder tempo por lá. (FERNANDES, 1991, p.23). 

 

 

Aluizio Alves Filho10 aponta que essa falta de esperança o faz retornar ao Brasil em 

1972 e na mesma medida em que a ditadura pesa a mão, Florestan aumenta sua capacidade de 

escrever e politizar seus escritos e seus leitores, não por acaso, em 1974 publica um dos seus 

livros de maior notoriedade A revolução burguesa no Brasil. Em 1977 é convidado a voltar 

para as salas de aula no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Uma nova fase militante de Florestan Fernandes coincide com outro marco da 

história recente do Brasil. Com o começo do fim da ditadura civil militar, em 1980, a convite 

do então sindicalista do ABC Paulista Luis Inácio Lula da Silva, ingressa nas fileiras do 

Partido dos Trabalhadores (PT). Florestan se candidata a deputado federal e é eleito para o 

Congresso Constituinte em 1986, e viria a ser reeleito em 1990.  

                                                 
10 ALVES FILHO, Aluizio. O Brasil em evidência: a utopia do desenvolvimento; Florestan Fernandes, a Escola 

de São Paulo e a sociologia crítica e militante. Organizadores: Paulo Emilio Matos Martins, Oswaldo Munteal. 

Editora FVG. 2012. P. 325-344. 
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Suas campanhas eleitorais foram marcadas pelo enfático posicionamento de suas 

idéias revolucionárias. Na campanha de 1986 o lema era “contra as ideias da força, a força das 

ideias”11, claramente, saindo do período ditatorial, Florestan levanta suas armas contra a 

brutalidade exercida nas duas últimas décadas através da violência. Na campanha de 1990, 

escolheu o lema “sem medo de ser socialista”, fazendo seu papel radical nos embates internos 

do Partido dos Trabalhadores. , em alusão ao lema “sem medo de ser feliz” do então 

presidenciável Lula.  

Seu papel como intelectual, militante e agora parlamentar é descrito na obra 

Florestan Fernandes na Constituinte: leituras para a reforma política e relatado por ele 

mesmo que essa nova condição de parlamentar o dispunha de uma “posição privilegiada de 

observação” (FERNANDES, 2014, p. 309). Mas essa posição não lhe dava abertura para 

realizar tudo aquilo que gostaria, portanto, busca conciliar sua atuação parlamentar através do 

discurso e da escrita, assim observa que os artigos produzidos durante o período constituinte 

promovem maior adesão e influência no pensamento popular. Maneiras de driblar o 

engessado processo constituinte. “Sofri um constrangimento com a descoberta de que o 

processo constituinte não seria tão rico quanto prometia e deveria ser” (ibidem, p. 310), e 

continua desacreditado com a constituição que estava sendo gestada,  

 

 

um ponto de divórcio entre o Brasil antigo e o Brasil pós-constitucional. Não 

houve essa consciência jurídica e política de ruptura, inerente ao que deveria 

ser o dilaceramento final da ‘Nova República’, a forma assumida pela 

ditadura em seus anos extremos de existência (ibidem, 2014, p. 310).  

 

 

Fica claro que aos olhos de Florestan o processo constituinte se torna limitado pelos 

feitos dos setores dominantes da sociedade,  

 

 

O processo constituinte seria pobre e bitolado diretamente pelas classes e 

facções de classes dominantes, pelo vetor militar e pelas interferências 

castradoras do Executivo (e por vezes do Judiciário), o que estava dentro da 

lógica política de um solo histórico árido e ultrarresistente à democratização 

da sociedade civil, da cultura e do Estado. (ibidem, p. 310). 

 

                                                 
11 MALTA, MÁRCIO; KRONEMBERGER, THAIS SOARES. Nem melhor nem pior, apenas divergentes: uma 

contribuição acerca da sociologia brasileira e da polêmica entre Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos. 

Revista achegas.net. Rio de Janeiro, n. 42, 2009. p. 21-44. 



37 

 

 

Florestan não estava iludido, contudo, que a constituição brasileira de 1988 seria 

parte de um processo revolucionário nos moldes socialistas, sabia que seria um processo de 

reformismo, porém, não imaginava um reformismo tão conservador, sem qualquer espaço 

para o debate de idéias socialistas. Apenas uma simples forma de aceitação da realidade, mas 

o sociólogo resiste em manter seu clamor militante “nunca deixei cair de minhas mãos os 

valores, as bandeiras e as esperanças de um socialista militante” (ibidem, p. 311). 

Trazendo consigo “as esperanças de um socialista militante”, não deixa de lado seu 

sonho de um jovem pobre em ser professor, e volta suas armas também para a defesa da 

educação pública frente aos interesses da classe dominante.  

 

 

As elites da classe dominante mantiveram algum interesse pela expansão do 

ensino público gratuito enquanto podiam monopolizar as oportunidades 

educacionais, como mecanismo de financiamento indireto de seu status 

social. Assim que a situação histórica se alterou e o ensino público tornou-se 

uma ameaça de disseminação de conhecimentos entre as classes pobres, 

surgindo como uma alavanca da ampliação e melhoria da consciência social 

de classe, as mesmas elites voltaram-se para a alocação dos recursos 

públicos na expansão do ensino privado, leigo e confessional. (ibidem, p. 

100). 

 

 

Conta Roberto Leher (2012) que Florestan muito se dedicou sobre a reforma 

educacional nos anos 1980 e 1990, que sua prioridade era "colocar os trabalhadores, os 

excluídos e os oprimidos (...) nas malhas da rede escolar" (FERNANDES, 1989, p. 9 apud 

Leher, 2012), sendo este, um direito fecundo do desafio socialista frente às reformas da 

burguesia. 

A tarefa dos educadores, para Florestan (1989, p. 17), não deveria retornar aos 

desafios das campanhas dos anos de 1960. São novas perspectivas, e intensa necessidade de 

auto avaliação dos educadores enquanto classe trabalhadora, pensando a educação como fator 

necessário para a luta de classes "pedagogia fundada no trabalho como valor central" 

(FERNANDES, 1989, p. 17).  

Para isso suas bandeiras frente às reivindicações educacionais na Carta 

Constitucional se basearam em três fatores: 
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1) assegurar a todos igualdade efetiva das oportunidades educacionais como 

norma imperativa e auto-aplicável, o que teria que abranger igualdade 

(supressão da desigualdade) na sociedade civil, garantindo a educação 

pública, gratuita e laica como dever do Estado em todos os níveis; 2) 

conferir à escola a condição de principal "laboratório" da sociedade civil 

civilizadora, pluralista e democrática, o que envolve a valorização dos 

trabalhadores da educação, buscando reverter a situação de degradação 

deliberada; 3) a auto-emancipação pedagógica em escala nacional, no escopo 

do desenvolvimento autônomo, em oposição à lógica dos "pacotes 

educacionais" de que somos vítimas voluntárias (ibidem, p. 135).  

 

 

Ainda segundo Leher, Florestan apresentou 94 emendas, sendo 46 relacionadas à 

educação: 

 

 

27 são de natureza conceitual ou sobre a organização da educação brasileira, 

sete de questões relativas à Ciência e Tecnologia (C&T) e três sobre a 

universidade. Entre suas emendas mais relevantes, encontramos: a) direito 

dos povos indígenas à educação bilíngue; b) autonomia universitária (art. 

207); c) diversos dispositivos de apoio às atividades de C&T; d) gratuidade 

da educação para crianças de 0 a 6 anos em instituições especializadas; e) 

obrigatoriedade da educação pública e gratuita dos 6 aos 16 anos; f) 

proibição de ensino religioso nas escolas públicas; g) verbas públicas 

exclusivamente para as escolas públicas; h) financiamento: a União aplicará 

anualmente não menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os 

municípios não menos de 25% das suas receitas totais (e não apenas a 

resultante de impostos) na manutenção e desenvolvimento das atividades de 

ensino; i) dispositivo que preveja, em dez anos, que nenhuma instituição 

privada receberia verbas públicas e, j) enfrentando a questão do caráter 

público da educação estatal, criação do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, o qual deverá possuir autonomia 

administrativa e financeira frente ao MEC, bem como autoridade para 

estabelecer programas e políticas a serem realizados através do Plano 

Nacional de Educação. Esta Emenda, embora aprovada, não consta do texto 

final. (LEHER, 2012). 

 

  

É possível observar, contudo, que sua atuação na constituinte pede por maior 

participação popular e partidária, que se mostra deficiente contra os manda-chuvas do poder 

nacional, que exerciam uma clara dominação econômica sobre os parlamentares. Há também, 

em seu entendimento (FERNANDES, 1986, p. 36), a dependência da burguesia brasileira ao 

imperialismo, o que restringe o avanço da democracia liberal, minimamente, para obter maior 

espoliação da população mais pobre e trabalhadora.  

Florestan indica uma possível alternativa, mas que jamais seria acatada em um 

processo tão corrompido e seqüestrado pelo poder econômico, e que perpassa por formas mais 
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dinâmicas de emancipação dos trabalhadores. “A alternativa está em outro padrão de 

civilização, em uma civilização sem barbárie, que converta cada ser humano em combatente 

da propagação de um humanismo socialista e em agente da transformação socialista do 

mundo, da conquista da liberdade com igualdade.” (FERNANDES, 1989, p. 208). 

A jornada de Florestan Fernandes não termina com o processo constituinte, como 

mostra Leher (2012); e daqui por diante conhecemos um Florestan mais político do que 

intelectual não fazendo disso um momento de completo afastamento entre as duas funções. O 

que, na perspectiva do deputado, era difícil se torna ainda mais complicado com a Queda do 

Muro de Berlim em 1990 e o avanço neoliberal que se iniciou no Governo Collor de Mello. 

Nessa empreitada surge a elaboração da nova LDB, conta Leher (2012), que havia a 

consciência de que essa nova fase da LDB dependeria do poder de atuação dos trabalhadores 

da educação, diferente da LDB anterior. Diante da corrida privatista que dava o tom dos 

debates, Florestan aponta novas formas de atuação "é preciso pressionar os parlamentares em 

suas bases, realizar conferências, pressão nas galerias e manifestações de massa" 

(FERNANDES, 1995, p. 58). 

Os desfechos da LDB em 1961 e em 1996, de acordo com Leher (2012), evidenciam 

que os estudos de Florestan sobre a afirmação do capitalismo como hegemonia, em conjunto 

com a burguesia brasileira em associação aos interesses do capitalismo internacional serviram 

para enfraquecer a educação pública e tirar qualquer perspectiva de protagonismo do 

professor como sujeito da autoconstrução da escola pública.  
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4 Considerações Finais 

 

Nesta última etapa da nossa pesquisa faz-se necessário discutir sobre as congruências 

e disparidades das concepções sociológicas contidas nos pensamentos de Pierre Bourdieu e 

Florestan Fernandes. Isso não torna, todavia, uma disputa entre os autores, apesar de ser 

instigante, não é essa nossa intenção. Mas sim debater a forma como esses sociólogos 

exerceram suas profissões através da análise científica, mas também sobre a visão de mundo, 

as percepções acumuladas ao longo de suas trajetórias e consequentemente seus legados. 

Leandro Konder começa nos auxiliando nesta tarefa: 

 

 

A ciência é um conhecimento que se expande, que se aprofunda e se 

revê, se corrige, continuamente. Ela também é histórica, não pode 

pretender situar-se acima da história, não pode pretender escapar às 

marcas que o fluxo da história, a cada momento, imprime nas suas 

construções (KONDER, 2002, p. 105). 

 

 

A ideia da sociologia como esporte de combate em Bourdieu pôde esclarecer a forma 

como o sociólogo francês enfrenta as adversidades que a profissão naturalmente implica. A 

leitura sobre as estruturas sociais, as formas de dominação dentro da esfera do capitalismo, o 

colocam, quase que por consequência, na posição de um assíduo militante contra o sistema. 

Porém, Bourdieu pondera essa militância através do habitus do sociólogo, aquele no qual não 

abre mão do rigor científico e algumas vezes da tomada de decisão no âmbito político, sua 

ferramenta de enfrentamento é puramente a ciência sociológica. Diferente de Florestan 

Fernandes, que por sua vez não só alimenta suas atuações e suas obras pela ciência 

sociológica, mas a funde com uma aguerrida militância intelectual. Com isso, Florestan 

inaugura, inclusive, uma nova forma do pensar sociológico através da fusão da sociologia 

com a militância política, a já citada sociologia crítica e militante. 

O espaço público como lugar de atuação científica e militante é outro ponto que 

coloca os dois em posições convergentes. A rua, as manifestações públicas de massa, os 

ambientes de debate, foram preenchidos tanto com a sociologia crítica e militante de Florestan 

Fernandes, quanto com a militância científica da sociologia de Pierre Bourdieu. Em Florestan, 

a rua faz parte de sua vida desde a infância, como local de trabalho, uma vivência carregada 

de simbolismos, que a própria dominação simbólica em Bourdieu poderia explicar, um bom 
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exemplo é a submissão na qual é colocado por portar de um nome mais refinado do que o 

aceitável pela patroa de sua mãe na época que ainda era apenas um jovem garoto na cidade de 

São Paulo. Como já foi dito, a história do Brasil entranha na vida de Florestan pelas suas 

condições sociais e políticas, mas está contundentemente presente em sua obra. As campanhas 

pela educação, o exílio, a eleição para deputado constituinte demonstram que o lugar de 

atuação mencionado é parte intrínseca de sua sociologia crítica e militante.  

Pierre Bourdieu converge com Florestan, nesse caso, não só pela infância simples, 

mas por se propor a agir e se lançar à arena de combate carregado pelas suas percepções 

sociológicas, sobretudo pelo desejo de mudança social, que para o sociólogo francês viria 

através da concepção de cada agente enxergar e reconhecer as amarras que os dominam. 

Porém, o método utilizado por ambos são diferentes. Enquanto Pierre Bourieu faz da rua a 

arena de propagação de seu intelectualismo como forma de enfrentar os embates para se 

defender, se esquivando ou até mesmo se preservando, Florestan Fernandes é mais incisivo 

utilizando sua intelectualidade para contribuir para a subversão total do capitalismo e do 

modelo de Estado liberal, o sociólogo brasileiro se mostra, sem devaneios, um socialista 

convicto. 

Bourdieu estabelece um limite até onde pode ir um cientista social com suas 

convicções políticas. Florestan ultrapassa esse limite na intenção de subverter as estruturas 

hegemônicas da sociedade capitalista. Um dos papéis principais do intelectual é derrubar 

estereótipos que limitam o pensamento humano, agindo como um outsider, “um perturbador 

do status quo” (SAID, 2005, p. 10). Bourdieu e Florestan conseguem atuar com o intuito de 

abalar as estruturas sociais hegemônicas “e as categorias redutoras que tanto limitam o 

pensamento humano e a comunicação.” (ibidem, p. 10). 

A análise do processo histórico, a percepção em entender as mudanças por dentro do 

que acontece no seu tempo presente, atuando diretamente no que Bourdieu chama de campo 

do poder, são características que sobressaem aos dois sociólogos. Com essa percepção 

Bourdieu e Florestan irão identificar a capacidade de mudança e de influência que podem 

mudar a história, “os indivíduos exercem frequentemente grande influência sobre o destino da 

sociedade. Mas, esta influência é determinada pela estrutura interna daquela e por sua relação 

com outras sociedades.” (PLEKHANOV, 2000, p. 141). Para Bourdieu os cidadãos possuem 

essa capacidade, mas cabe aos cientistas sociais reconhecer seu habitus socialmente 

construído para munir-se frente às diversas frações da classe dominante.  

Florestan analisa a realidade brasileira em um contexto de um capitalismo global 

cada vez mais expandido e refletindo sobre a retração das condições sociais que reverberam 
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sobre as condições internas no Brasil. Para isso, o sociólogo brasileiro entende o processo 

histórico como fator fundamental que irá influenciar, portanto, nas formas de vida e na visão 

de mundo do trabalhador mais humilde ao burguês mais influente. As condições que 

lapidaram o capitalismo brasileiro servem a Florestan como instrumento de estudo e alimenta 

sua opção pelo socialismo, fazendo frente à classe dominante brasileira. 

As diferenças sociais e econômicas de França e Brasil tornam a visão da educação 

dos autores por um lado convergentes, pois há a preocupação com a qualidade e o acesso do 

ensino. Porém, Bourdieu se volta às questões de convivência dentro da escola e com as 

relações dos estudantes com o meio escolar, as formas de exclusão pela condição econômica e 

pelo acúmulo do capital cultural. Já Florestan, teve que se engajar para promover campanha 

em favor da educação pública, algo que não era um dever do Estado no Brasil até a 

constituição de 1988. Isso faz com que as visões sobre a questão da educação sejam dispares 

levando em conta os contextos de cada país. Interessante observar a relativa 

contemporaneidade de ambos, Florestan Fernandes um pouco mais velho nasceu em 1920 e 

faleceu em 1995, Pierre Bourdieu nasceu em 1930 e faleceu em 2002. Salientamos ainda que 

a atuação dos sociólogos está diretamente ligada à realidade local. 

Mais uma vez o ponto que chama atenção para perceber a diferença entre as 

concepções sociológicas de Bourdieu e Florestan é a política ou a forma de se fazer política e 

até mesmo como utilizar a sociologia como um instrumento político. Bourdieu refuta essa 

concepção à sua sociologia, o que está em jogo para ele são as contribuições que a mesma 

pode fazer para escancarar os mecanismos de dominação de classe da sociedade.  

Por outro lado, Florestan faz da atuação política um instrumento de releitura do saber 

sociológico, amparado principalmente pelo marxismo. Uma sociologia constantemente crítica 

das interações sociais que visa desnudar as desigualdades que colocam em perspectiva 

diferentes aspectos da sociedade de classes.  

Portanto, as contribuições de Pierre Bourdieu e Florestan Fernandes são para os 

cientistas sociais indispensáveis, inclusive para além da academia e contribuir com as 

diferentes formas de se pensar o mundo social, o mundo humano, através do reconhecimento 

das formas de dominação estabelecidas e a busca incessante que o sociólogo trava para 

entender e explicar as relações sociais do modelo de sociedade capitalista. 
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ANEXO 

 

 

Figura1: cartaz do documentário La Sociologie est um Sport de Combat produzido por 

Pierre Carles no ano de 2001. 


