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EPÍGRAFE

Um  estudo  da  história  da  opinião  é  um  prelúdio

necessário à emancipação da mente. 

John Maynard Keynes

Ideias dominadas por nossa inteligência, incorporadas

a nossa visão de mundo e forjadas em nossa consciência são

correntes das quais não poderemos nos libertar sem esforço

doloroso; são demônios, que poderemos vencer somente nos

submetendo a eles. 

Karl Marx



RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar que o pensamento da socióloga

e cientista política Elisa Reis não está dissociado da tradição do pensamento social

brasileiro,  mesmo  com  a  forte  recepção  da  sociologia  política  de  matriz  norte-

americana  em  sua  formação.  Focando  em  sua  produção  que  compreende  as

décadas de 1970 a 1980, demonstraremos que a autora possui uma reflexão teórica

voltada para a sociologia histórico-comparativa. Através de análises de processos

macro-históricos da formação dos Estados-nações Reis utiliza a comparação para

iluminar  as  singularidades  da  perpetuação  autoritária  do  Estado  brasileiro.

Trataremos também do contexto histórico nacional e norte-americano para elucidar a

articulação entre a produção e a recepção intelectual da autora, apresentando assim

o pano de fundo inerente a sua trajetória e formação. 

Palavras  chaves:  Elisa  Reis;  pensamento  social  brasileiro;  sociologia  política;
sociologia norte-americana; Estado-nação; autoritarismo. 



ABSTRACT

This paper aims to demonstrate that the thinking of sociologist and political scientist

Elisa Reis is not unrelated to the tradition of Brazilian social thought, even with the

strong  reception  of  political  sociology  of  north  american  matrix  in  her  formation.

Focusing on her production from 1970 to 1980, we will demonstrate that the author

has a theoretical reflection on historical-comparative sociology. Through analysis of

macro-historical  processes  of  the  formation  of  Nation-states  Reis  uses  the

comparison  to  illuminate  the  singularities  of  the  authoritarian  perpetuation  of  the

Brazilian state.  We will  also deal  with  the national  and North American historical

context to elucidate the articulation between the author's intellectual production and

reception, thus presenting the background inherent to her career and formation.

Keywords:  Elisa  Reis;  brazilian  social  theory;  north  american  sociology;  political
sociology; Nation state; authoritarianism.
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1 INTRODUÇÃO

Esta  monografia  é  dedicada  ao  estudo  da  obra  de  uma  das  principais

cientistas  sociais  brasileiras,  Elisa  Pereira  Reis.  Renomada  por  sua  atuação

acadêmica no âmbito internacional e nacional, suas pesquisas sempre trouxeram

inquietações sobre a formação da sociedade brasileira. Proponho me debruçar neste

trabalho mais especificamente sobre as pesquisas de Reis entre as décadas de

1970 e 1980, período de sua formação enquanto cientista social  no Brasil  e nos

Estados Unidos e de aproximação de uma vertente da sociologia política que vinha

ganhando  força  sobretudo  em  reação  ao  estrutural-funcionalismo  de  matriz

parsoniana: a sociologia histórico-comparada. 

Nesse  sentido,  o  interesse  pela  obra  da  Elisa  Reis  recai  em  sua

interpretação  da  formação  da  sociedade  brasileira  à  luz  do  arsenal  teórico-

metodológico  daquela  vertente  da  sociologia  política  norte-americana  mobilizado

pela autora. Conforme desejo deixar claro adiante, essa interpretação está calcada

em dois princípios fundamentais: primeiro, de teor metodológico, refere-se ao fato de

que  as  nuances  e  particularidades  da  formação  das  sociedades,  bem  como

aspectos  similares  e  processos  universais  que  as  englobam,  só  ganham

inteligibilidade quando postos lado a lado. Diante desta perspectiva, a comparação

ganha destaque na abordagem proposta pela autora. 

O segundo princípio tem a ver com a crítica de Reis ao que denomina de

análises substancialistas ou culturalistas de interpretação da sociedade brasileira

(sobretudo dos autores clássicos do pensamento social brasileiro), pouco atentas,

para  utilizar  termos  caros  à  autora,  aos  processos  históricos  e  às  escolhas

individuais e coletivas. Segundo Reis,  os entraves e obstáculos do passado não

podem ser tomados como simples persistências, mas devem ser explicados porque

se reproduzem e são repostos nos processos de mudança social. 

A hipótese deste trabalho diz respeito, portanto, à recepção da sociologia

histórico-comparada  por  parte  de  Elisa  Reis.  Desejo  demonstrar  como  sua

vinculação aos princípios teóricos e metodológicos desse campo de estudos tem a

ver com o próprio percurso formativo da socióloga e, o que é menos intuitivo neste

caso,  com  a  tradição  sociológica  brasileira.  A  contrapelo  de  sua  crítica  ao

pensamento social brasileiro, aponto para o fato de que a recepção da sociologia
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histórico-comparada  realizada  por  Reis,  e  em  grande  medida  por  vários

companheiros  de  geração,  foi  possível  justamente  por  conta  dessa  tradição  de

estudos. 

Como apontam diversos estudos sobre a área (BOTELHO, 2007, 2010 e

2013; BRASIL JR., 2013), a preocupação com a nossa formação periférica, com o

sentido histórico de seus processos de mudança social e de suas especificidades

fez com que a ideia de processo e contingência, bem como a própria comparação,

fossem sempre instrumentos analíticos presentes em nossa tradição. 

Ainda  que,  conforme  a  crítica  de  Reis,  sobretudo  nossos  ensaístas

recaíssem em certa visão essencialista dos processos de mudança social, parece

inegável  que  a  preocupação  em  discutir  a  nossa  formação,  colocando  em

perspectiva passado e presente à luz de experiências de países centrais, tomou a

dimensão histórica como constitutiva da análise, o que inclusive fez da recepção de

abordagens, por assim dizer, mais formalistas, como o estrutural-funcionalismo e de

modo geral a sociologia da modernização, pouco verossímeis entre nós (BRASIL

JR.,  2013).  Como  explorarei  mais  adiante,  foi  em  grande  medida,  embora  não

exclusivamente,  essa  espécie  de  afinidade  eletiva  entre  tradições  de  estudos

distintas que possibilitou a recepção por parte de Elisa Reis da sociologia histórico-

comparada  norte-americana  e  sua  interpretação  da  formação  da  sociedade

brasileira. 

Os  anseios  de  elucidação  das  raízes  históricas  do  autoritarismo  na

construção do Estado e da identidade nacional configuram a construção intelectual

do pensamento social brasileiro. O cenário antidemocrático na experiência brasileira

– colônia, escravidão, sucessão de ditaduras, desigualdade econômica e social –

influenciou  sobremaneira  a  formação  acadêmica  dos  cientistas  sociais  do  país,

afirmando  uma  tradição  no  pensamento  destes  que  remonta  constantemente  a

noção de processos históricos amplos e persistentes.

Diante  da  busca  de  um projeto  modernizador,  mais  evidente  a  partir  da

década de 50,  os  governos sucessivamente  implementados,  idealizam as bases

acadêmicas do país, com vista a adequá-las ao desenvolvimentismo brasileiro. Após

o golpe militar de 1964, a institucionalização acadêmica torna-se a pauta principal,

complexificando o avanço e consolidação das ciências sociais no país, que se dá em
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grande medida através das mãos autoritárias do Estado (KEINERT, 2011; MOTTA,

2014).

O avanço do ensino superior, sobretudo pós-1964, foi acompanhado de uma

reorganização institucional, associado ao financiamento norte-americano por meio

de instituições como a Fundação Ford, como parte de um planejamento estratégico

de políticas de assistência a nações periféricas com o objetivo de contenção de

possíveis avanços da ameaça comunista. 

Essa condição de expansão experimentada pelas Universidades brasileiras,

trouxe especificidades ao contexto acadêmico e à formação dos cientistas sociais. A

influência  norte-americana,  expressa transformações no cenário  internacional,  na

medida  em  que  se  impõem  na  hegemonia  da  produção  do  conhecimento,

carregando o status de uma ciência pragmática voltada para a prática quantitativa.

Diante do exposto, a geração de cientistas sociais da época, se afirmam

entre a valorização da especialização metodológica e os anseios e reflexões da

reconstrução  democrática  brasileira.  A  difusão  das  teorias  de  matriz  norte-

americanas no meio acadêmico se fundem com a urgência de elucidação das raízes

históricas do autoritarismo.

O pensamento da socióloga e cientista política Elisa Reis é abordado nos

capítulos que se seguem, em uma teia que interconecta condição histórica nacional

e  internacional,  contexto  institucional,  produção  e  recepção  intelectual,  além  de

experiências sociais singulares e escolhas individuais. Imbuída na problemática das

questões  caras  à  sociedade  brasileira  ainda  hoje,  Elisa  Reis  constrói  seu

pensamento  de  maneira  singular,  por  meio  da  reflexão  teórica  e  análises  de

perspectivas histórico-comparativas.

O primeiro capítulo deste trabalho aborda o contexto da formação da autora,

sua passagem nas diferentes instituições, e a reconstrução do cenário brasileiro no

golpe militar de 1964, ano de início da trajetória acadêmica de Reis. No segundo

capítulo trataremos do contexto norte-americano e as implicações do hegemonismo

funcional-estruturalista na teoria social, reconstruindo assim a crítica a esse modelo

que permitiu o surgimento de outros métodos teóricos. 

Além  disso,  no  mesmo  capítulo,  faremos  uma  exposição  do  método

histórico-comparativo  com  alguns  dos  precursores  deste.  Por  fim,  no  terceiro

capítulo, centramos na obra de Reis, especificamente em relação a construção do
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seu pensamento acerca da formação do Estado nacional brasileiro, que nos fornece

uma reflexão além das abordagens jurídico-política ou culturalista, encontradas em

grande parte da teoria social.
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2 ANOS DE FORMAÇÃO: AUTORITARISMO E DEMOCRACIA

Reis nasceu em Araxá, em 14 de maio de 1946, e segundo sua própria des-

crição advém de “uma experiência de família nuclear muito forte” (Reis, 2008, p.2).

Seus pais valorizavam em grande medida os estudos, e na contramão do pensa-

mento interiorano da época saíram jovens do convívio familiar para obterem suas

formações secundárias. No mesmo ensejo, a socióloga, ainda adolescente, sai da

cidade onde morava, Ibiá, para fazer o primeiro ano científico, interessada em in-

gressar depois na faculdade de engenharia. 

Nessa época, Reis começa a engajar-se com a militância política estudantil, e

seduzida pelas questões de justiça social, opta, então, por deixar o curso científico e

fazer o curso clássico, a fim de futuramente ingressar na área da ciência política que

despontava no ideário intelectual da época como alternativa de transformação políti-

ca e social. Acerca desse período de sua vida a autora comenta: 

A revelação do Manifesto Comunista e um engajamento ainda que tímido na
política  estudantil  secundarista  aos  quinze  anos  abriram-me  trilhas  que
post-factum teimam em se representar como rotas contínuas e lineares. Em-
bora saibamos todos que os caminhos contínuos e lineares só existem por-
que  a memória  oculta  múltiplas  encruzilhadas,  escolhas  mais  ou  menos
trágicas, e acasos irrefletidos (REIS; ELISA, 1998, p.3). 

Ainda nesse período secundarista, cabe o destaque de uma importante obser-

vação a fim de revelar um traço importante da construção do seu pensamento, e que

baliza o método de sua pesquisa. Em seu memorial Reis comenta que ao passar do

científico para o clássico, trocou matérias como química e física por filosofia e histó-

ria, e comenta a respeito desta última que “embora eu tivesse sempre apreciado a

disciplina, o que me seduziu então foi a descoberta da possibilidade de interpretar os

problemas sociais do presente como consequências de amplos e longos processos”

(REIS, 1998, p. 4). 

O ano de 1964, além de marcar o início da trajetória de Reis como cientista

social e política, com o ingresso na graduação do curso de Sociologia e Política da

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, marca também um período histórico

em que o Brasil vivia o golpe militar que encerrou o governo do presidente João

Goulart, e iniciou outro que se perduraria por 21 anos, trazendo mudanças profun-
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das na política, economia e sociedade. Reis ressalta em seu memorial o sentimento

envolto à época:

O golpe militar […] selou o fim da inocência para muitos, tornou mais explíci-
ta a tensão entre ciência e ação, e depois converteria tristemente alguns em
heróis. Para mim que ingressei na vida universitária em março de 1964 ele
significou uma terrível frustração, uma introdução ao medo e à prática dolo-
rosa do autocerceamento da liberdade. A ocupação da Universidade por
parte do exército foi o rito introdutório que marcou meu primeiro dia de aula.
Os soldados estavam lá fardados, sinalizando o início de uma era de sus-
peitas, de queima de livros, de censura de ideias (REIS; ELISA, 1998, p. 5).

Na vasta literatura encontrada acerca da construção histórica brasileira per-

meada pelo golpe militar, há riqueza de detalhes e condições específicas que de-

monstram como esse período esculpiu a vida acadêmica e as aspirações dos estu-

dantes das ciências sociais e humanas no país. 

Quando revisitamos essas memórias vemos um consenso nas obras em que

os anseios e reflexões da reconstrução democrática tornam-se o pano de fundo das

mudanças estruturais da sociedade brasileira, impactando os arranjos da vida inte-

lectual, de acordo com sua inscrição no mundo da política e da ciência. 

Em uma análise mais profunda há diversos agentes, protagonistas ou coadju-

vantes, que atuaram diretamente ou não no cenário político, econômico e social,

moldando invariavelmente as consequências da ação ou falta dela que culminou no

golpe militar. O objetivo aqui não é tratar profundamente do tema do golpe militar,

mas faz-se necessário introduzir mesmo que resumidamente esse período para a

compreensão da trajetória e construção do pensamento de Reis.

As trajetórias dos cientistas sociais e políticos ao longo das décadas com-

preendidas entre 1950 a 1985, criaram raízes numa fase de transição, onde a auto-

nomia e constituição das práticas acadêmicas tem condições específicas e condu-

zem à reflexão e profundo debate sobre o tema da democracia. Contudo, diante des-

te cenário, ou em qualquer outro, cabe analisar as influências que resultam na cons-

trução do pensamento, como Anthony Arblaster cita em seu livro a democracia: 

A ideia de que o espírito do indivíduo pode manter-se completamente inde-
pendente, sem influências do meio social e intelectual que o rodeia, é decer-
to uma amostra de mitologia individualista. Por outro lado não podemos di-
zer que as pessoas tomam as suas opções por si próprias, visto que em
grande medida não tem consciência das influências que as condicionam e
visto que essas influências não são essencialmente diversificadas e compe-
titivas, mas geralmente combinam-se para empurrar numa única direção o
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seu pensamento, as suas atitudes e sentimentos (ARBLASTER; ANTHONY,
1988, p. 143).

No contexto adverso da ditadura militar brasileira, as bases acadêmicas das

ciências sociais no país foram idealizadas na consolidação da tarefa de uma cons-

trução institucional, tornando os cientistas sociais da época reivindicadores de um

ideal de profissionalismo associado à intensa politização envolta a esse momento

histórico. 

Em busca de um projeto modernizador, os militares do regime visavam as uni-

versidades como aspecto crucial ao desenvolvimento, tratando-se então de um perí-

odo complexo na história brasileira, em que, a consolidação das ciências sociais fo-

ram conduzidas em grande medida pelas mãos do Estado e sua continuidade se

dava em meio ao autoritarismo vigente. 

A circulação de conceitos das ciências sociais sobre modernização e desen-

volvimento as vésperas de 1964, acirra o debate sobre reformas institucionais no

Brasil, que desde os anos 50 reforçavam a ideia de atraso em relação às potências

dominantes. O conceito de atraso nacional permeou a reflexão proposta por algu-

mas das mais importantes tradições intelectuais brasileiras, e a partir daí vemos uma

complexidade trazida ao pensamento social brasileiro se distinguindo das tradições

do pensamento ocidental.

É importante destacar que a cultura política brasileira organiza a experiência

do golpe militar de forma peculiar, contradizendo o conceito formal de Estado autori-

tário, no sentido em que, aspectos tradicionais do comportamento político traziam

tendências à conciliação e à acomodação, além do personalismo arraigado nos la-

ços  e  fidelidades  pessoais  em detrimento  de  normas  universais  (MOTTA,  2014,

p.11).

Em linhas gerais o Estado construído pós golpe militar tentou conciliar deman-

das opostas, já que sua base era heterogênea, composta por modernistas e conser-

vadores, alternando entre perspectivas econômicas e administrativas, e a defesa au-

toritária do que era entendido como valores tradicionais.

Em concomitância ao desenvolvimentismo estatal brasileiro, os Estados Uni-

dos como estratégia de combate à ameaça comunista, empenhavam-se em políticas

de assistência às nações periféricas,  resultando em grande difusão da influência

norte-americana no meio acadêmico e científico. 



20

Muitos foram os acordos e cooperação entre Brasil e Estados Unidos, desta-

cando-se o estreitamento desse laço no período do governo Castello  Branco de

1964 a 1967, onde aumenta de maneira significativa as atividades da embaixada

americana. A exemplo desta estratégia a Fundação Ford iniciou um programa de

apoio financeiro que auxiliava a infraestrutura da pesquisa acadêmica e também a

formação de cientistas sociais por meio de bolsas no exterior. 

Nesse sentido, a formação de cientistas sociais foi, em grande medida, base-

ada na estratégia política para a formação de estudiosos que convergiam aos inte-

resses de um plano nacional de planejamento.  Diante deste cenário, Reis e seus

contemporâneos se afirmam entre a valorização da especialização metodológica e

os anseios e reflexões da reconstrução democrática, sendo o pano de fundo a ur-

gência em se elucidar as raízes históricas do autoritarismo. 

O curso de Sociologia e Política da Universidade Federal de Minas Gerais –

UFMG fazia parte da Faculdade de Ciências Econômicas – FACE, diferenciando-se

do curso de Ciências Sociais da mesma instituição que era ligada à Faculdade de Fi-

losofia, Ciências e Letras – FFCL. Reis destaca que “a influência da economia era

muito forte, por isso nós tínhamos um perfil diferente do pessoal das ciências soci-

ais” (REIS, 2002, p.12).

A experiência vivida na FACE, teria permitido a Reis uma base acadêmica

mais pragmática pela proximidade com disciplinas voltadas para as ciências econô-

micas, tornando a tradição sociológica mineira singular perante as demais. Integra-

vam o currículo disciplinas básicas de matemática e estatística, fornecendo uma for-

mação humanista com bases lógicas e metodológicas de procedimentos sistemáti-

cos de pesquisa. 

Após terminar a graduação, em 1968, Reis ingressa no Instituto Latino Ameri-

cano de Doctrina y Estudios Sociales – ILADES – no Chile, para uma especialização

com enfoque em política na área de sociologia do desenvolvimento, e ao mesmo

tempo, atuava como assistente no curso de formação de lideranças oferecido pela

mesma instituição. Esse curso, de formação de lideranças, graduou diversas pesso-
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as que mais tarde viriam a desempenhar papéis importantes na política, como José

Antônio Vieira Gallo1. 

Retornando ao Brasil, Reis passa a lecionar na Pontifícia Universidade Católi-

ca – PUC no Rio de Janeiro. Na mesma época, é convidada a lecionar também no

Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social – IBRADES

como assistente do sociólogo, advogado e cientista político Hélio Jaguaribe. 

Concomitantemente, Reis inicia o mestrado em ciência política no Instituto

Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ, sob a orientação de Simon

Schwartzman2. Na pesquisa intitulada Política Cafeeira e Interesses de Classe, Reis

empreende a reflexão do processo de state building3, demonstrando que a política

cafeeira do Brasil servira aos interesses do Estado que se fortaleceu no papel de

mediador entre indústria e agricultura. 

Simon Schwartzman foi um dos pioneiros no projeto de financiamento da Fun-

dação Ford de pesquisa e fomento de especialização em ciência política. Schwartz-

man advinha de uma geração anterior à de Reis na FACE, uma década aproximada-

mente, onde o contexto histórico e os interesses eram diferentes no sentido, em que,

o papel do cientista social liga a ciência à consolidação da sociedade moderna. 

De 1972 a 1979, Reis cursa seu doutorado no Massachusetts Institute of Te-

chnology – MIT – Estados Unidos, elaborando a tese The Agrarian Roots of Athorita-

rian Modernization in Brazil, 1880 – 1930 sob a orientação de Suzanna Berger, cien-

tista política de formação macro-histórica especializada em economia política. A obra

de Suzanna Berger apontou para a centralidade da política na mediação e redirecio-

namento de forças como a modernização econômica e a globalização. Estudou em

Harvard, instituição onde também cursou Mestrado e Doutorado. É membro da Co-

missão de Produtividade Industrial do MIT, onde sua linha de pesquisa busca com-

preender os pontos altos e baixos da indústria norte-americana na década de 1980.

1 José Antônio Viera Gallo foi Ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Michele
Bachelet, nomeado em 2007.

2 Simon Schwartzman é Administrador Público, Mestre em Sociologia pela FLASCO - Chile e Doutor
em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, Berkley. 

3 Termo utilizado nas ciências humanas e sociais para designar a construção do Estado e seu apa-
rato por processos políticos e históricos.
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A experiência de estudar no MIT marcaria profundamente minha formação
intelectual, me incutiria padrões de desempenho e me proporcionaria mode-
los de teorização. […] discuti temas, questões e sociedades que me eram
até então totalmente desconhecidos. Na vizinha Harvard não era apenas a
monumental biblioteca que me atraía. As presenças de Barrington Moore,
Deustch, Huntington, Hirschman, e tantos outros me levaram a seguir cur-
sos  adicionais  e  ampliaram minha  curiosidade  intelectual  (REIS;  ELISA,
1998, p. 17).

A experiência do doutorado, trouxe o contato com obras de diversos autores

das tradições sociológicas norte-americana, e da mesma forma, o convívio na at-

mosfera acadêmica, influenciou significativamente a reflexão sociológica de Reis.

Podemos constatar na evolução de suas obras a busca pelo refinamento teórico, e a

aplicabilidade do método histórico-comparado a fim de elucidar as questões que per-

meiam a sociedade brasileira, tendo o autoritarismo na origem e continuidade do de-

senvolvimento político, econômico e social. 

No capítulo seguinte, será abordado o contexto do desenvolvimento dos mo-

delos teóricos na sociologia norte-americana. As especificidades e demandas sociais

inerentes a época, bem como a própria tradição do pensamento político e social que

moldaram a difusão do conhecimento científico, influenciando a pesquisa e a forma-

ção acadêmica dos cientistas sociais e políticos.
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3 ENCONTROS COM A SOCIOLOGIA POLÍTICA NORTE-AMERICANA 

Em uma Europa devastada pelas guerras e em parte dominada pelo totalita-

rismo, a sociologia perdeu prestígio e influência, viu esgotar a produtividade flores-

cente e a institucionalização da disciplina permaneceu por um longo período estag-

nada. Na França, berço da sociologia, a tradição de uma teoria voltada mais para a

síntese do que para a análise contribuiu para a redução de seu campo de pesquisa

e na Alemanha dominada pelo nazismo, a disciplina foi mobilizada para participar na

criação do novo Estado que emergia.

De modo simultâneo, a maioria dos periódicos saíram de circulação, e grande

parte dos sociólogos emigraram por perseguição do regime nazista (CUIN e GRES-

LE, 2017, p. 37). Nesse afluxo de intelectuais da Europa para os EUA, encontramos

parte da explicação do crescimento da sociologia em solo americano, que contribuí-

ram para o enriquecimento das pesquisas, dos debates e da formação de uma nova

geração de acadêmicos que surgiam em um novo cenário de institucionalização e le-

gitimação da disciplina. 

Outras particularidades como as suas transformações sociais aceleradas, um

capitalismo convencido de seu dever de patrocínio científico e social, aliados a um

pragmatismo preocupado com a eficiência e desconfiado das ideologias, elucidam o

crescimento da sociologia norte-americana, sua propagação e sua busca do status

quo científico.

A sociedade americana encontrava-se em meio às desilusões causadas por

duas guerras mundiais, a instauração do comunismo soviético, bem como, a cres-

cente desorganização social e econômica. Os comportamentos humanos não apare-

ciam mais como pensamentos tão racionais como se pensava e o progresso moral

da sociedade parecia depender cada vez menos do progresso necessário do conhe-

cimento (CUIN e GRESLE, 2017, p. 38). 

Diante das rápidas mudanças originadas da expansão demográfica e urbana,

a  instabilidade  socioeconômica  norte-americana  evidenciava-se,  bem como suas

consequências,  nas  demandas  imediatas  da  sociedade.  O  aperfeiçoamento  das

ciências sociais do país foi fruto desse contexto e encontra propósito na urgente ne-

cessidade de um estudo sistemático, racional e empírico dos grupos sociais dentro

da perspectiva de controle de um mundo instável. 
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O pragmatismo norte-americano pressionava os sociólogos a abandonar a

tradição especulativa dos construtores de grandes sistemas teóricos em favor da

elaboração de conhecimentos verdadeiramente positivos, e o que se acreditava, to-

talmente livres das ideologias políticas e socais. A crença no progresso, constituía a

preocupação fundamental da sociologia norte-americana, e não passava mais pela

reforma moral de outrora, mas pela ação social conduzida cientificamente. 

Uma característica marcante dessa sociologia essencialmente pragmática é

que ela atribui a si o papel da elaboração de tecnologias sociais próprias para resol-

ver as questões que dão origem a sua problemática: o tratamento de fenômenos de

marginalidade, criminalidade e segregação social.

 Os esforços iniciais da sociologia norte-americana concentraram-se mais na

remediação para os problemas sociais do que na compreensão dos princípios que

dão origem a esses problemas. As universidades de Chicago, Columbia e Harvard

destacam-se nesse cenário de acordo com suas tradições específicas, consolidando

o pragmatismo que também vigora nas pesquisas acadêmicas.

A produtividade intelectual aumentou significativamente na sociologia norte-

americana, impulsionada principalmente por financiamento privado, a exemplo de

Laura Spelman Rockefeller Foundation e da Ford Foundation. Um dos primeiros de-

partamentos de sociologia a surgir com financiamento privado no contexto norte-

americano foi o da Universidade de Chicago, criando uma agenda de pesquisa es-

pecífica sobre problemas urbanos. 

Sua fundação foi concebida por grande aporte financeiro de John Rockefeller,

e despontou antes de outras faculdades como referencial de centro de estudos soci-

ológicos, onde o principal interesse revelado inicialmente nas pesquisas acadêmicas

da instituição era voltado para o tratamento dos fenômenos de desorganização soci-

al, com realização de pesquisas de campo detalhadas que envolviam as atitudes,

condutas e valores dos diferentes grupos sociais.

Situada numa grande cidade industrial, os problemas sociais causados pela

crescente imigração tornavam-se evidentes, resultando em comunidades ecológicas,

termo esse que designa a reunião de elementos espaciais, sociais e culturais hetero-

gêneos em constante interação. 

Através da aplicação de métodos empíricos cada vez mais rigorosos, a Esco-

la de Chicago desenvolveu uma tradição de sociologia urbana, focando suas pesqui-
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sas acadêmicas nas interações entre os indivíduos e seu ambiente. Os trabalhos de

Robert  Ezra Park, e Ernest Watson Burgess inauguram essa nova orientação do

pensamento sociológico de especialização do social  e da circunscrição do objeto

empírico numa problemática global.

A Universidade de Colúmbia surge com um movimento mais utilitário e menos

reformista como havia se tornado Chicago. No mesmo contexto de uma sociedade

industrializada que assiste a emergência de uma nova configuração urbana, e, o de-

saparecimento da pequena comunidade tradicional, as questões das discrepâncias

de classes tornam-se latentes. 

Colúmbia tem sua pesquisa voltada para a investigação do ambiente cultural

na formação das personalidades sociais e dos comportamentos individuais,  e di-

funde-se no meio acadêmico como uma escola de tradição culturalista, usando uma

abordagem antropológica descritiva combinada com métodos quantitativos. 

Destaca-se em Colúmbia a figura de Paul Lazarsfeld, matemático de forma-

ção, que se interessa por psicologia ainda em Viena, onde passa a conviver com in-

telectuais em um cenário de renovação cultural, conhecido como Círculo de Viena. 

Ao tornar-se diretor do instituto Bureau of Applied Social Research, Lazarsfeld

se dedica a compreender o impacto dos novos modos de comunicação social que se

desenvolvem no pós-guerra, inaugurando uma nova era de progressos na análise de

pesquisas estatísticas que confere ao conhecimento sociológico uma base de refle-

xão metodológica.

O departamento de sociologia de Harvard é fundado em 1929 por Pitirim So-

rokim, mas ganha proeminência em 1944 quando Talcott Parsons assume a direção

e através de sua teoria funcional estruturalista, inicia um período de hegemonia do

conhecimento sociológico.

Harvard  torna-se  o epicentro  de  uma sociologia  reconciliada com a teoria

clássica, de análise macrossociológica dos determinantes das escolhas individuais,

que estruturam e mantém o funcionamento dos sistemas sociais. 

Parsons em sua primeira obra The Structure of Social Action, relaciona as teo-

rias de Marshall, Weber, Pareto e Durkheim e analisa as soluções propostas por es-

ses autores para os problemas econômicos que figuram à sua época. Haveria uma

convergência implícita no pensamento desses autores que ele denomina “teoria vo-
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luntarista da ação”, onde a noção de ação social deve ser interpretada a partir da

subjetividade do ator social e da percepção que este tem de seu meio ambiente. 

Parsons estabelece um postulado, no qual, a ação humana apresenta carac-

terísticas sistemáticas, e foca sua investigação científica nas condições de manuten-

ção e funcionamento desse sistema. Segundo ele, a ação não constitui uma realida-

de isolada, pois o homem se propõe metas, exprime vontades e obedece a motiva-

ções, caracterizando uma inter-relação de várias partes que compõem o sistema de

ação. 

Tal sistema implicaria tanto em condições estruturais, que correspondem a

certas modalidades de organização, servindo como ponto de referência para a análi-

se, quanto em condições funcionais, que descrevem as características das relações

e diferenciações entre o sistema e seu meio.

O hegemonismo funcional-estruturalista encontrou grande respaldo no movi-

mento culturalista que se torna o instrumento de ajuste dos comportamentos na or-

dem social. O sistema cultural seria formado por normas e costumes que embasam

a personalidade dos indivíduos, e esclarece as condições de estabilidade e evolução

dos sistemas sociais. Haveria de certa forma, nesse sistema, expectativas normati-

vas que definem a conduta adequada dos indivíduos e que desempenham determi-

nados papéis funcionais mediatizados pelas interações sociais (LALLEMENT, 2008,

p. 119). 

Robert K. Merton renova o enfoque funcionalista, e constrói teorias de médio

alcance, dando uma direção não contrária, mas de certa forma crítica ao alcance

universal da investigação sociológica parsoniana. Merton propõe a conceituação ins-

pirada em Freud de funções manifestas, onde as consequências objetivas são dese-

jadas em plena consciência pelos atores, e de funções latentes que tem caráter in-

voluntário e inconsciente.

Giddens destaca em sua obra “Constitucion of Society” a centralidade do ce-

nário norte-americano na influência e ampla divulgação internacional da teoria soci-

al. Segundo o autor, Talcott Parsons surge como protagonista na formação da socio-

logia moderna, e, salienta a teoria funcional estruturalista como propulsora do que

ele chama de “consenso ortodoxo”, criticando o esforço empenhado por esse con-

senso em “ver o comportamento humano como o resultado de forças que os atores

sociais não controlam nem compreendem” (GIDDENS, 2003, p. 17). 
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Na mesma obra Giddens empreende o desenvolvimento de sua teoria da es-

truturação, contrapondo a teoria parsoniana, e considera que:

A ação humana ocorre como uma durée, um fluxo contínuo de conduta, à
semelhança da cognição. A ação intencional não se compõe de um agrega-
do ou série de intenções, razões e motivos isolados. Assim, é útil falar de re-
flexividade como algo assentado na monitoração contínua da ação que os
seres humanos exibem, esperando o mesmo dos outros (GIDDENS; AN-
TONNY, 2003, p. 17).

Diversas críticas à teoria parsoniana surgem, principalmente ao assistirem o

esgotamento das garantias de uma coesão social. A construção de uma estrutura

estável  de sistemas sociais e de regulação normativa comportamental,  conforme

propusera Parsons, torna-se inexistente em condições de uma ordem social contin-

gente que é reconstruída perpetuamente pelos atores sociais, através de interações

que estão além da sua determinação. 

Essas críticas, embora dotadas de paradigmas diversos, convergem no en-

tendimento da historicidade como fator primordial da teoria social, ou seja, a possibi-

lidade que incorpora ao ator social, regido pela temporalidade, o papel de agente e

construtor da história. O termo historicidade surge nos trabalhos de Alain Touraine,

que se tornou ponte para autores que refletiram sobre os conflitos e seu modo de

gestão no pós-guerra, assim como, autores que propõem novas abordagens acerca

da ação coletiva, a exemplo de Charles Tilly que será abordado mais à frente. 

Com o declínio do funcionalismo estrutural, novas orientações teóricas emer-

gem e há um retorno à teoria clássica, na busca de legitimação para as novas pro-

postas de sínteses teóricas. Novas questões se impõem no cenário contemporâneo:

os conflitos e movimentos sociais, a globalização, as origens sociais da ditadura e

da democracia, o papel dos Estados, exemplificando o vasto campo de problemáti-

cas que a sociologia encontra na sua reconstrução teórica e reflexiva. 

A complexidade da sociedade contemporânea exige novos debates interdisci-

plinares e reaproxima o diálogo entre a história e as ciências sociais. A história, en-

quanto campo de saber científico, encerra uma época em solo norte-americano, na

qual, aspirava produzir uma imagem homogênea de continuidade e consenso da so-

ciedade, negando sua natureza conflituosa e desajustada. 

Nessa perspectiva interdisciplinar, surge nas pesquisas sociológicas a abor-

dagem histórico-comparativa, estabelecendo uma relação entre o particular e o ge-
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nérico, que é contemplativo das complexas dimensões da vida social. “Rompidos os

diques do ‘consenso’, da ‘identidade nacional’ e do ‘caráter americano’, o que se se-

guiu na historiografia foi um alargamento sem precedentes das áreas de interesse e

uma multiplicação dos objetos de estudos” (MOURA, 1990, p. 15). 

As experiências da sociologia histórico-comparativa possibilitaram um campo

novo capaz de repensar tanto os recortes historiográficos de pesquisa, como as me-

todologias e perspectivas teóricas empregadas. O conhecimento da história contribui

para o entendimento do processo e da sequência em que os fatos ocorrem. Assim,

enquanto a história observa regularidades e torna perceptível determinadas engre-

nagens mais complexas, a comparação ilumina as variações de um mesmo modelo

ou fenômeno, confronta-os e expõe as suas tipicidades e representatividades. 

A utilização do método histórico-comparativo permite adequar a relação com-

plexa de dois ou mais recortes espaço-temporais, assim como, diversas realidades

históricas a serem examinadas, ou os vários personagens e agentes históricos dife-

renciados que, ao mesmo tempo em que precisam ser apresentados nos seus pró-

prios termos, não podem ser separados das relações que os situam uns em relação

aos outros e todos em relação ao ambiente e contexto histórico que os une (BAR-

ROS, 2014, p. 163).

Reinhard Bendix, foi um dos pioneiros a introduzir o método histórico-compa-

rativo entre os sociólogos norte-americanos. O autor empreende um esforço na bus-

ca de entendimento dos problemas centrais da sociedade moderna, e perpassa dife-

rentes campos das ciências sociais, como a sociologia, a economia, a política e a

história, caracterizando seus estudos com grande densidade analítica. O autor bus-

ca um entendimento de mudança social que dê conta de explicar, nos planos micro e

macrossocial, os processos de transformação correlatos à divisão do trabalho, à in-

dustrialização e ao surgimento da autoridade racional-legal, contrastando suas pro-

posições com as demais teorias.

Sua obra  Nation-Building & Citizenship: Studies of Our Changing Social Or-

der, busca equacionar os problemas de legitimação da autoridade, de articulação

dos interesses, e, de solidariedade dentro da era moderna. Bendix questiona a ma-

neira como a construção das nações e o surgimento da cidadania “combinaram-se

com processos históricos macrossociais de desenvolvimento, embasados em pro-
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cessos microssociais  que desencadeiam uma ampla  gama de relações entre  os

agentes sociais e políticos” (FILGUEIRAS, 2003, p. 2).

O plano microssociológico portanto, é ponto de partida para Bendix, por meio

do qual chegará às estruturas das sociedades. O autor descarta a perspectiva estri-

tamente macrossociológica da mudança, mantendo sua análise na reconstrução da

cadeia de relações causais dos indivíduos e nos aspectos gerais da sociedade - cul-

tura, economia e política - formatando uma teoria de análise profusa em que se tor-

na possível precisar o conceito de mudança social.

Bendix ressalta que a mudança social não ocorre por rupturas, e sim em um

desenvolvimento historicamente contínuo a partir dos desencadeamentos de ações

anteriores dos agentes, que reúnem diversos aspectos subordinados a tradição das

diferentes sociedades, onde, por fim, conduzem a caminhos distintos de desenvolvi-

mento social, econômico e político. 

A tradição então seria para o autor, o conceito chave para explicação da mu-

dança social, contrapondo as teorias que centravam na industrialização essa con-

cepção, e encobriam diferenças significantes em suas formas específicas de desen-

volvimento.

As sociedades industriais de hoje retêm aspectos de sua estrutura social
tradicional que foram combinados com o desenvolvimento econômico de vá-
rias maneiras. Elas se assemelham entre si com referência a aspectos co-
bertos pelo adjetivo “industrial”, tais como a estrutura ocupacional, a con-
centração da população urbana, e outros.  Mesmo essa asserção é mais
complexa do que parece, mas é apenas tautológica, se todos os aspectos
“não-industriais” de tais sociedades forem tacitamente eliminados da com-
paração. Desse modo, a “sociedade industrial” não é o simples conceito que
algumas vezes se supõe que seja; a industrialização das sociedades econo-
micamente atrasadas é uma questão aberta, e a ideia de tradição e moder-
nidade  como  mutuamente  excludentes  é  simplesmente  falsa  (BENDIX;
RHEINHARD, 1996, p. 42).

A herança da teoria clássica de Tocqueville nos estudos de Bendix são perce-

bidas em sua análise das sociedades de um ponto de vista histórico, no qual, alcan-

ça a noção de longo prazo que o torna capaz “a conceitualizar dimensões significati-

vas da estrutura social, quer dentro da mesma civilização através do tempo ou entre

civilizações diferentes” (BENDIX, 1996, p. 67).

Em Weber, a herança está na perspectiva do olhar sociológico que se atém às

ações sociais específicas dos agentes, destacando os interesses e a solidariedade

como os critérios racionais fundamentais,  explicativos da ordem social,  política e
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econômica. Baseado em sua concepção da sociologia weberiana, e em seus pró-

prios estudos comparativos, Bendix se tornou um crítico persistente e influente das

tentativas de construção da teoria social abrangente encontrada no funcionalismo

estrutural parsoniano (SKOCPOL, 1991, p. 132).

Contemporâneo de Bendix, Charles Tilly também contribuiu de maneira signi-

ficativa para os estudos na sociologia histórico-comparativa, desenvolvendo relevân-

cia teórica e metodológica em diversos temas dentre eles, os movimentos sociais, a

formação dos Estados Nacionais, a desigualdade social e os conflitos. 

Segundo Hunt4 (1991, p. 266), encontramos nos trabalhos de Tilly “modelos

alternativos de ação coletiva e ênfase na elaboração de estratégias de pesquisa his-

tórica que produzirão respostas para questões sociológicas”5 (tradução nossa). Tilly

foi de grande relevância principalmente para os historiadores, ao adicionar em sua

teoria a perspectiva sociológica e mostrar que perguntas, formulações e método po-

dem ser úteis na análise de uma situação histórica concreta. 

Na obra From Mobilization to Revolution, Tilly demonstra particular interesse

no conceito de ação coletiva, sob o qual, enfatiza a importância da agência dos ato-

res sociais, e explica que agir em conjunto não seria simplesmente uma resposta às

mudanças nas condições, mas poderia implicar também em uma forma proposital de

condições. Hunt (1991, p. 248) sintetiza a importância do conceito de ação coletiva

na obra de Tilly:

[...] Tilly descreve a ação coletiva como um conceito que abrange os princi-
pais tipos de análise social, o casual e o objetivo. Uma explicação casual
considera a ação de um indivíduo ou grupo como o resultado de forças ex-
ternas ao indivíduo ou grupo. Uma explicação proposital considera o indiví-
duo ou grupo fazendo escolhas de acordo com algum conjunto de regras,
implícitas ou explícitas. Como ele próprio admite, é difícil sintetizar os tipos
de explicação. Em outras palavras, e como seria de esperar, as tensões ine-
rentes à ação coletiva como um conceito analítico são as mesmas que infor-
mam a agenda geral de Tilly. Por um lado, ele deseja analisar as restrições
estabelecidas pelas condições estruturais; por outro, ele quer investigar as

4 HUNT, Lynn. Charles Tilly’s Collective Action. Separata de: SKOCPOL, Theda. Vision and Method
in Historical Sociology. 5. reimp. New York:  Cambridge University Press, 1991. 410 p. cap. 8, p.
244-275.

5 Sociologists can find in Tilly´s work alternative models of collective action and an emphasis on ela-
borating historical research strategies that will produce answers to sociological questions.
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escolhas que as pessoas fazem entre os cursos de ação disponíveis (tradu-
ção nossa). 6 

Além dos temas da sociologia histórica, a obra de Tilly é de particular interes-

se para os temas da violência e das revoluções, que compõem os dois principais

subconjuntos inerentes à ação coletiva. O autor buscou explicar o surgimento e o

desenvolvimento de mobilizações coletivas mediante a reconstrução e análise do

contexto, estrutura de oportunidades e ameaças políticas. 

Além disso, trabalhou a partir de uma ideia de compreensão histórico-proces-

sual para avaliar trajetórias de democratização em períodos de longa duração e de

natureza diversa, onde, alguns processos combinados acabaram produzindo resulta-

dos democráticos variados. Charles Tilly foi responsável pela elaboração de uma ti -

pologia de perspectivas comparatistas, fornecendo especial relevância teórica para

os estudos histórico-comparativos. 

A figura 1 demonstra as quatro perspectivas comparatistas desenvolvidas por

Tilly:

Figura 1 – Perspectivas comparatistas segundo Charles Tilly7

6 Tilly describes collective action as a concept that straddles to majors kind of social analysis, the ca-
sual and the purpose. A casual explanation considers the action of an individual or a group as the
resultant of forces external to the individual or group. A purposive explanation considers the indivi-
dual or group to be making choices according to some set of rules, implicit or explicit. As he himself
admites it is difficult to synthesize the to kinds of explanation. In other words, and as might be ex -
pected, the tensions inherent in collective action as an analytcal concept are the same as those
that inform Tilly´s overall agenda. On the one hand, he wants to analyse the constraints set by
structural conditions; on the other, he wants to investigate the choices people make among avalia -
ble courses of action. 

7 Fonte: BARROS, José D’ Assunção. História Comparada. Petrópolis: Editora Vozes, 2014. pg. 78
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A abordagem comparatista individualizadora, centraliza sua atenção a deter-

minadas realidades histórico-sociais, e identifica as semelhanças e singularidades

de cada caso. Exemplos de utilização dessa abordagem são encontrados nos estu-

dos de Weber sobre as formas de dominação, onde, uma variedade de situações

são agrupadas no interior de cada forma examinada. A abordagem comparatista di-

ferenciadora, submete os diversos casos que estão sendo examinados a um mesmo

conjunto de variáveis, analisando em cada caso os pontos que diferem entre eles. 

Já a abordagem universalizadora procura encontrar elementos comuns nos

casos examinados, postulando uma unicidade dos processos históricos, enquanto

que a abordagem globalizadora, por fim, examina e inclui os diversos casos em um

sistema geral que lhes dê sentido. Encontramos nessa perspectiva a mesma propos-

ta pelo materialismo histórico em sua análise e identificação dos modos de produ-

ção, que busca apreender um cenário mais amplo do mundo moderno.

Outra expoente e representante de grande relevância dos estudos históricos

comparativos na sociologia política é Theda Skocpol. Seu primeiro trabalho States

and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China , visa

comparar entre si grandes revoluções, confrontando os bem-sucedidos processos

revolucionários com as revoluções falhadas. Seu propósito era chegar a um conjunto

único de fatores que fosse generalizável com condições necessárias e suficientes

para a eclosão de novas revoluções (BARROS, 2014, p. 73).

O objetivo de Skocpol, é, por meio da comparação, realçar a diferença entre

os casos, sem que haja pretensão de testar ou formular uma teoria mais geral, res-

saltando que através dos estudos comparativos o cientista encontra a necessidade

de concentrar-se na busca e no exame sistemático das obras já existentes dos es-

pecialistas, que se relacionem com as questões consideradas importantes, tanto pe-

las considerações teóricas, quanto pela própria lógica da análise comparativa.

Através da construção de um modelo tripartite8, conforme mostra a figura 2, a

autora classifica os trabalhos dos precursores e contemporâneos da sociologia his-

tórica, baseados na distinção idiográfico-nomotética9. Skocpol organizando uma co-

8 The Triangle of Comparative History

9 Nomotéticas são medições observadas numa amostra relativamente grande e possui um caráter
mais geral; enquanto que a abordagem idiográfica está relacionada com casos mais singulares
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letânea de ensaios em sociologia histórico-comparativa, Vision and Method in Histo-

rical Sociology, distingue três estratégias fundamentais de pesquisa: a aplicação de

um modelo geral à História, o uso de conceitos para se desenvolver uma interpreta-

ção histórica e a análise de regularidades causais históricas.

Figura 2 – Modelo Triangular de Theda Skocpol10

Encontramos, o uso da comparação como perspectiva de análise social, des-

de as abordagens clássicas da sociologia no século XIX. Diante de transformações

tão profundas na estrutura social, econômica e política, os autores clássicos desen-

volvem suas teorias e buscam o cientificismo epistemológico através da aplicabilida-

de dos métodos. Na tradição da sociologia política podemos observar a comparação

como um estudo de caso. 

10 Fonte: Skocpol e Somers, 1980, p.188
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entre parâmetros estruturais da teoria social e singularidades dos processos históri -

cos, construindo e validando um campo específico do conhecimento científico.

O método comparativo ocupa lugar na análise sociológica de Durkheim, onde,

segundo ele, a sociologia deve seguir o caminho da experimentação indireta por

meio de análise das variações concomitantes, fazendo uso de um procedimento in-

dutivo (DURKHEIM, 1985 p. 28). A pesquisa comparada em Durkheim era o ponto

intermediário entre a complexidade dos objetos e a possibilidade de o conhecimento

científico estabelecer explicações generalizáveis. 

Para Schneider e Schmitt (1998, p. 21) Durkheim define que a sociologia se

credencia como ciência através do método comparativo por meio do qual seria pos-

sível a demonstração que cada efeito corresponderia a uma causa. Durkheim afirma

que a “sociologia comparada não é um ramo particular da sociologia; é a própria so-

ciologia, na medida em que deixa de ser puramente descritiva e aspira a explicar os

fatos” (DURKHEIM, op. cit., 1985, p. 121).

Outro autor clássico que se vale da comparação é Weber, explicitando a es-

tratégia centrada na busca de similaridades entre casos históricos, considerados em

sua diversidade e singularidade. Nesse sentido, Weber contraria o postulado durk-

heimiano onde cada efeito corresponderia a uma causa, direcionando seus esforços

na busca da relação lógica existente de condições que, em contextos histórico-soci-

ais específicos, se encontram associadas à gênese e ao desenvolvimento de um de-

terminado processo. 

Os elementos de comprovação gerados através da análise comparativa ser-

vem no pensamento weberiano como instrumento no controle racional das hipóte-

ses, aferindo a distância entre o tipo ideal e o desenvolvimento histórico-social con-

creto que é influenciado por irracionalidades de todo o tipo conforme lembram Sch-

neider e Schmitt (1998, p. 26).

Já Karl Marx, ao longo de sua obra, trabalhou sistematicamente com o con-

fronto entre diferentes casos históricos singulares, a exemplo de seus estudos acer-

ca das formações econômicas pré-capitalistas. As pesquisas de matriz marxista fo-

ram importantes para fomentar as investigações comparativas focadas na análise

das classes sociais e nas transformações que ocorrem nas formas de organização

social. 
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O Materialismo Histórico de Marx e Engels, propunha a análise histórica dos

modos de produção, onde a história está diretamente relacionada ao mundo dos ho-

mens enquanto agentes, e à investigação do desenvolvimento das relações de clas-

ses e dos conflitos sociais.

As análises histórico-comparativas permitiram um universo novo de possibili-

dades, para repensar tanto os recortes historiográficos de pesquisa, como as meto-

dologias e perspectivas teóricas a serem empregadas pelos cientistas sociais. A utili-

zação da comparação pode levar a construção de parâmetros conceituais mais coe-

rentes, evitando modelos causais homogêneos ao reconhecer ao mesmo tempo as

singularidades e os padrões contextuais. 

A comparação, enquanto momento da atividade cognitiva, pode ser conside-
rada como inerente ao processo de construção do conhecimento nas ciên-
cias sociais. É lançando mão de um tipo de raciocínio comparativo que po-
demos descobrir regularidades, perceber deslocamentos e transformações,
construir modelos e tipologias, identificando continuidades e descontinuida-
des, semelhanças e diferenças, e explicitando as determinações mais gerais
que  regem  os  fenômenos  sociais  (SCHNEIDER;  SERGIO,  SCHIMITT;
CLÁUDIA, 1998, p. 1).
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4 IMPASSES DA FORMAÇÃO DO ESTADO NACIONAL BRASILEIRO

A obra de Elisa Reis se dedicou a temas variados, mas todos eles deram

grande  centralidade  à  construção  e  transformação  do  Estado-nação  no  Brasil.

Questões como o papel exercido pelas elites agrárias, as relações existentes entre

burocracia e política, a extensão da cidadania, a articulação entre solidariedade e

autoridade, ganharam importante centralidade teórica.

Em comum aos variados temas, a relação entre teoria e história, bem como a

utilização da comparação macro-histórica, tornou-se o principal recurso analítico da

autora. É interessante também observar que, as transformações, a dinâmica das

interações sociais e políticas, e um esforço sistemático de relacionar a teoria com

reflexões sociais concretas são predominantes em seus trabalhos. 

Por  meio  de  análises  de  processos  históricos  singulares,  Reis  propõe

maneiras  lógicas  de  construir  processos  gerais.  O  exame  da  trajetória  singular

brasileira “ganha sentido e clareza a partir de seu enquadramento em um arcabouço

teórico macro-histórico, que funciona muito mais como instrumento heurístico do que

como  proposta  lógica  de  teste  do  real”  (REIS,  1982,  p.  331).  A  articulação  e

interação  política  de  classes  sociais  específicas,  combinadas  a  condições

econômicas particulares, diferencia o viés teórico e a pesquisa de Reis. 

O Estado nacional, segundo a autora, é um ator sempre relevante, e perpassa

interesses, conjugando solidariedade e autoridade. Em uma entrevista concedida em

2009,  Reis  destaca  que  a  partir  das  transformações  e  inflexões  percebidas

principalmente a partir da década de 90, o foco de sua pesquisa que estava mais na

formação do Estado é redirecionado à percepção das relações entre o mesmo, a

sociedade e o mercado (REIS, 2009, p. 247). 

Todavia, nos ateremos ao período da produção de suas obras compreendido

entre as décadas de 1970 a 1980, no qual, a problemática da construção do Estado

nacional brasileiro a partir da perspectiva histórico-comparada é mais evidente. O

período delimitado abarca o  contexto  da expectativa  do fim do regime militar,  a

efervescência  política,  e  a  esperança  de  um  novo  horizonte  idealizado  na

promulgação da Constituição brasileira de 1988.

Em sua tese de doutorado The Agrarian Roots of Athoritarian Modernization in

Brazil, 1880 – 1930, Reis investiga o papel desempenhado pela sociedade agrária
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brasileira  como  praticante  de  uma  política  autoritária  cooptativa  com a  ideia  da

necessidade modernizante da nação. Há por parte da autora, a busca de arcabouço

teórico, que privilegia as classes agrárias na análise da emergência de caminhos

políticos surgidos na construção do Estado nacional brasileiro.

Reis sugere a necessidade de uma nova interpretação da teoria histórica, que

considerou  a  consolidação  da  experiência  modernizante  brasileira  com  a  ação

exclusiva do Estado, não atribuindo a devida relevância da ação e reação de outros

atores  que  afetam  profundamente  o  processo  estrutural-estatal  num  caminho

conservador.  A autora percebe o desenvolvimento do Estado como um processo

dinâmico em vez de um evento de sentido único.

Nesse  sentido,  Reis  trata  dois  acontecimentos  históricos  –  a  abolição  da

escravidão e a proclamação da república – como mudanças que reforçaram o poder

das  elites  agrárias,  ao  contrário  da  visão  que  comumente  associa  de  maneira

isolada estes acontecimentos à ruptura de determinado governo, ou a revolução.

São enfatizadas as implicações políticas e econômicas de longo prazo da influência

do regime oligárquico rural na construção e fortalecimento do Estado. 

Em decorrência da extensão e natureza do Estado sob o domínio das elites

agrárias, Reis destaca como consequência, a crescente falta de responsabilização

pelas demandas da sociedade, e sugere que houve uma continuidade da base que

proporcionou a sustentação das mudanças autoritárias da era Vargas. A construção

do Estado nacional para Reis, deve ser entendido como um processo contínuo a fim

de evitar mecanicismos e reduções inadequadas na explicação de fenômenos que

dizem respeito simultaneamente a sociedade e ao Estado.

É fundamental na reflexão de Reis a tarefa de explicitar a influência mútua

entre  características  políticas  historicamente  consolidadas  e  interesses  sociais

específicos. Dessa forma, encontramos em suas obras um esforço consistente de

integrar  a  análise  do  processo  de  state  building11 com  a  dinâmica  das  classes

sociais,  voltando-se  contra  abordagens  jurídico-políticas  que  supõem  imutáveis

certas  características  institucionais  e  a  tradição  antidemocrática  da  sociedade

brasileira.

11 Termo utilizado nas ciências humanas ou sociais para designar a construção do Estado e seu apa-
rato por processos políticos e histórico.
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De forma semelhante,  Reis  também critica  os  esforços  empreendidos por

determinada  parcela  da  tradição  do  pensamento  social  brasileiro  em  considerar

fatores  culturais  como  decisivos  para  compreensão  da  persistência  de  fórmulas

políticas autoritárias negligenciando “o fato de que a própria persistência de traços

culturais é constantemente recriada e que, nesse sentido, a continuidade de valores,

atitudes, etc., merece tanto esforço de explicação quanto a mudança dos mesmos”

(REIS, 1982, p. 333). 

A partir  dessas  críticas  encontramos  um dos  pontos  que  fundamentam a

construção do pensamento de Reis e singulariza a sua pesquisa, trazendo ao cerne

da  reflexão  sociológica  a  importância  de  evidenciar  os  fatores  e  processos  que

viabilizaram continuidades,  bem como,  elucidar  que tradições políticas  interagem

com a dinâmica social  através de um processo de influências recíprocas. Para a

autora características políticas particulares afetam o perfil  da ordem social, assim

como, fatores econômicos e sociais específicos desempenham um papel decisivo na

delimitação dos parâmeros políticos nacionais. 

Nessa construção recíproca proposta pela autora, identificamos a ideia que

trata os processos sociais como teias de determinações e escolhas, e dessa forma

há  a  evidência  de  uma  proposta  de  tolerância  analítica  entre  os  parâmetros

estruturais e as escolhas individuais e coletivas, ou em outras palavras, o que Reis

chama de “proposta weberiana de explorar as consequências não intencionais de

intenções contingentes” (REIS, 1998, p.8).

No artigo Elites agrárias, state building e autoritarismo, a socióloga demonstra

a  preocupação  de  tornar  a  teoria  um  refinamento  para  o  entendimento  das

diferenças resultantes  da comparação entre  os  diversos Estados nacionais,  com

suas características constitutivas, mas salienta também que a consolidação destes

se dá por processos históricos e se assemelham porque constituem características

como Estado e como nação.

Valendo-se de um estudo heurístico da proposta teórica da obra de Barrington

Moore  Jr.  sobre  as  origens  da  ditadura  e  da  democracia12,  Reis  destaca  as

12 Barrington Moore Jr.,  Social Origins of Dictatorship and Democracy, Lords and Peasants in the
Making of the Modern World, Boston, Beacon Press, 1967.
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condições históricas que o autor considera como decisivas para a consolidação da

revolução política liberal-burguesa em detrimento das revoluções conservadoras e

camponesas.  A  intenção  da  autora  é  demonstrar  que  a  dinâmica  interna  da

sociedade  agrária  e  sua  interação  com  o  centro  político  permanecem  como

condicionantes na composição do sistema político.

Assim,  por  exemplo,  parece-nos  interessante  fazer  uso  do  modelo  em
questão para lançar luz sobre experiências particulares de modernização
autoritária que, ao nível da retórica, se propõe como democratizantes. Mais
ainda,  é  possível  que  o  modelo  no  sugira  algumas  generalizações
substantivas  que  permitam,  a  partir  de  eventos  históricos  singulares,
redefinir  nossa  própria  compreensão  das  ditaduras  e  outras  panaceias
autoritárias  que  frequentemente  se  insinuam  como  medicina
desenvolvimentista (REIS; ELISA; 1982, p. 336).

Segundo Reis, as análises históricas, realçam a possibilidade de esclarecer

a  rigidez  dos  processos  sociais,  enquanto  a  análise  comparada  traz  à  tona  a

percepção  da  historicidade  desses  processos.  Dessa  forma,  é  empreendido  o

esforço reflexivo sobre como os aspectos teóricos enfatizados da obra de Moore

podem ser úteis à compreensão do processo histórico brasileiro. 

Desejando elucidar a experiência brasileira, com a premissa que considera a

contribuição  das  elites  agrárias  como  condicionante  da  emergência  de  uma

estratégia conservadora de modernização, Reis estabelece uma comparação com o

caso alemão dos junkers prussianos que “controlavam firmemente de um lado sua

força de trabalho, e dominavam de outro o cenário político nacional,  enquanto a

nação unificada embarcava em um processo de modernização pelo  alto”  (REIS,

1982, p. 340). Em ambos os casos, para a autora, o Estado desempenha um papel

ativo na manutenção de condições para expansão agrícola, garantindo o sistema de

dominação latifundiária. 

Outro  fator  de  semelhança  entre  as  experiências  brasileira  e  alemã é  a

coalizão existente  entre  elite  agrária  e  industrial,  proporcionada  pelo  sucesso

comercial  do  latifúndio  e  pela  consolidação  de  um Estado  forte  que  se  torna  o

mediador  capaz  de  manter  sob  controle  os  interesses  populares  que  poderiam,

porventura, ameaçar a aliança dessas elites.

Em outra obra,  O Estado nacional como ideologia: o caso brasileiro, Reis

demonstra  como  se  formou  uma  ideologia  autoritária  que  modelou  o  Estado

brasileiro, sob a qual impera a representação ideal de como a sociedade deveria ser
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organizada. Assim, as construções do Estado e da nação, decorrem de “processos

dinâmicos que interagem continuamente com as práticas concretas de classes e

grupos com as quais desempenham um jogo de influências mútuas” (REIS, 1988, p.

188). 

O  Estado  nacional  possui  uma  reciprocidade  entre  o  Estado  e  a  nação

tamanha, que evidencia para a autora a dificuldade de uma diferenciação analítica e

até mesmo conceitual entre os termos. Reis estabelece uma simbiose em que o

caráter ideológico do processo de construção da nação, retifica, constantemente, a

legitimidade do Estado.

Destacam-se em sua obra o primeiro período republicano (1889-1930), em

que os projetos de construção da nação adquiriram maior especificidade, e a era

Vargas (1930-45), período em que a modernização adquiriu uma ideologia autoritária

de maior  relevância  política.  A autora  entende que os  períodos que marcam na

história  o  fim da escravidão e  a queda da monarquia  não trouxeram mudanças

políticas significativas, visto que a vida cotidiana permaneceu atrelada às lealdades

pessoais e aos compromissos locais. 

Conforme Reis explica, “o poder do centro burocrático era principalmente

uma afirmação simbólica da ordem pública, uma vez que na prática a população

continuava  a  prestar  sua  lealdade  básica  aos  detentores  privados  do  poder,  os

proprietários rurais” (REIS, 1988, p. 191). As disputas ideológicas permaneceram no

nível das elites, entre a academia militar enquanto ator do golpe contra o império,

que tentava impor a organização social  por meio dos recursos autoritários, e por

outro lado, os cafeicultores de São Paulo, defensores do liberalismo, que atrelavam

o papel de autoridade essencialmente na garantia da propriedade e liberdade de

iniciativa.

Há nesse momento, na história brasileira, uma inflexão ideológica motivada

por  interesses  econômicos  privados.  Diante  da  crise  de  superprodução,  o  setor

cafeicultor  pressiona  o  Estado  a  agir  como  um  agente  regulador,  garantindo

artificialmente os preços. Retomamos a partir deste ponto, a evidência explicitada

por Reis em sua tese de doutorado, onde a construção e o fortalecimento do Estado

advém da influência de longo prazo do regime oligárquico rural.

A  elite  agrária  nacional,  invocando  motivações  nacionalistas,  passa  a

proclamar o Estado como ator e promotor da prosperidade da nação. A defesa de
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direitos políticos liberais e a concepção de uma coleção de indivíduos cede lugar ao

indivíduo coletivo pertencente a um todo orgânico nacional tutelado pelo Estado. 

[…] essa ideologia imprimiu ao processo de construção do Estado nacional
características  imprevisíveis:  ela  propiciou  a  legitimação  indispensável  à
expansão do poder público, ainda que dentro de um contexto oligárquico.
[…]  Nesse  sentido,  o  processo  de  construção  do  Estado  se  adiantou
significativamente em relação àquele de construção da nação, já que em um
intervalo de tempo significativo não houve urna ampliação correspondente
da arena política  para incorporar  interesses opostos aos agrários (REIS;
ELISA, 1988, p. 193). 

O que se segue pós República Velha, propicia ao “chefe do governo, a um

grupo  de  políticos  reformistas  próximos  a  ele  e  ao  aparato  militar  a  chance  de

desempenhar  um  papel  estratégico  na  política  nacional”  (REIS,  1988,  p.  194),

derivados em grande medida de uma coalizão de poder heterogênea, bem como, de

uma ausência momentânea de um interesse hegemônico dentro dela. 

A autonomia da autoridade pública se expande, estimulada pela articulação

precária dos diferentes interesses sociais e pela decorrência dos progressos prévios

da construção do Estado. A ideologia autoritária segue seu curso na era Vargas,

creditando seu valor na necessidade de um governo forte que efetive a harmonia

social, colocando a vontade nacional acima dos interesses de classe e viabilizando

um Estado que agiria como guardião do interesse da nação. 

O regime Vargas trouxe, pela primeira vez, a incorporação de um projeto

modernizante tanto da construção do Estado como também da construção da nação.

Dessa  forma,  a  ideologia  autoritária,  encontra  pela  primeira  vez  respaldo  nos

diferentes setores da sociedade excluídos da arena política, ao invés de somente no

aparato do Estado, conforme aconteceu na República Velha. Com o fim do milagre

econômico,  por  volta  de  1974,  o  Estado  lançou  mão de artifícios  e  argumentos

políticos voltados à intenção de liberalização,  na tentativa de justificação da sua

legitimação.

Podemos perceber,  conforme apontado anteriormente,  que  a  questão da

construção  autoritária  do  Estado  brasileiro,  encontra  sentido  numa  continuidade

histórica,  moldada  por  agentes,  participantes  diretos  ou  não,  conferindo-lhe

singularidade em um processo mais amplo, que foi experimentado semelhantemente

por outras nações com alcance de resultados e continuidade histórica diferentes.
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A partir dessa lógica, Reis chama a atenção para a compreensão da direção

que as mudanças em curso nos padrões de relacionamento entre o Estado e a

sociedade tomariam. Segundo ela,  a  precedência dos direitos sociais  frente  aos

direitos civis e políticos, reforçaram a utopia de uma autoridade caridosa que conduz

ao progresso da sociedade brasileira. 

A expansão dos sistemas de comunicação e transporte propiciou a amplos
segmentos  da  população  um  sentimento  de  pertencimento  a  um  todo
territorial mais amplo. Além disso, a expansão do poder público no interior
significou  por  um lado  maior  controle  social  e  taxação,  mas,  por  outro,
também  a  provisão  de  direitos  sociais  mínimos.  Populações  até  então
privadas de quaisquer serviços públicos passaram a contar com bens de
cidadania  tais  como educação pública,  assistência  médica e pensão por
aposentadoria (REIS; ELISA, 1988, p. 198).

Reis  reconhece  que  os  avanços  acima  mencionados  poderiam  ser

conduzidos ou mesmo desenvolvidos a partir de um ordenamento político diferente,

contudo,  também  ressalta  que  no  caso  brasileiro,  a  trajetória  dos  direitos  de

cidadania  não  pode  ser  desvinculada  da  ideologia  autoritária  de  construção  da

nação que a concebeu.

A  questão  crucial  da  ideologia  autoritária  não  diz  respeito  somente  ao

doutrinamento na visão de Reis, mas na fundamentação de experiências políticas

concretas,  dado  que  a  “incorporação  tutelada,  enquanto  prática  estabelecida  de

longa data, institucionalizou crenças e práticas políticas” (REIS, 1988, p. 199).

A noção de cidadania desempenha um papel importante na pesquisa histórico

comparada,  e  permito-me  aqui  sair  momentaneamente  do  recorte  cronológico

proposto  referente  às  obras  de  Reis  das  décadas  de  1970  a  1980,  a  fim  de

demonstrar  que  a  autora  preconiza  e  cumpre  uma  agenda  de  pesquisa  de

interpretação da formação da sociedade brasileira por meio de aportes teóricos da

sociologia histórico-comparada. 

A própria problemática da construção da nação e/ou do Estado, assim como

os diversos estudos da ciência política produziram amplo conhecimento sobre a

expansão dos direitos civis,  políticos e sociais.  No artigo  Sobre a cidadania [On

citizenship], apresentado  em  1997  no  XVII  Congresso  Mundial  da  International

Political Science Association – IPSA, Reis adverte sobre o fato de que o conceito de

cidadania está imbuído em uma rede de significados que chama atenção para o

intercâmbio entre particularidades históricas e conceituações abstratas.
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Apesar disso, seria possível para a autora identificar as raízes históricas e

pontos  consensuais  nas  perspectivas  teóricas  que  embasam  o  conceito  de

cidadania. E alguns aspectos, brevemente descritos a seguir, caracterizariam a base

comum das diferentes perspectivas que abordam a cidadania.

O primeiro diz respeito às raízes ou origens do conceito, que tem as fontes

intelectuais mais importantes nas religiões da antiguidade. “Na civilização grega, os

principais  elementos  incorporados  à  ideia  de  cidadania  foram  a  liberdade  e  as

virtudes  republicanas”  (REIS,  1998,  p.  29).  No  contexto  da  polis  igualdade  e

liberdade ganharam relevância política e contribuíram para promover sentimentos de

lealdade tornando gradualmente a noção de polis como comunidade. Mais tarde, o

mundo medieval acrescentou outras proporções à ideia de liberdade, e com isso o

burguês,  habitante  natural  da  polis,  tornou-se  o  protótipo  do  cidadão.  A visão

moderna da cidadania está intimamente ligada ao desenvolvimento capitalista, e à

institucionalização do Estado-nação. 

Podemos deduzir que a “cidadania”, o status daqueles que pertencem a um
Estado  nacional,  corresponde  a  uma  identidade  social  “politizada”  que
emerge  de  características  políticas,  econômicas  e  culturais  peculiares  a
uma  sociedade.  Tais  peculiaridades  nos  permitem  reconhecer  que
diferentes  modelos  de  cidadania  podem  regular  os  direitos  a  que  se
qualificam  os  membros  de  Estados  nacionais  diversos,  assim  como  as
obrigações a que eles estão submetidos […] a reciprocidade intrínseca entre
Estado  e  nação  acima  mencionada  não  necessariamente  implica  um
desenvolvimento simétrico: pode haver um descompasso maior ou menor
entre  a  consolidação  da  autoridade,  por  um lado,  e  a  incorporação  dos
súditos desse Estado à arena política,  por outro,  o que traz implicações
definitivas para o sentido e a amplitude da cidadania (REIS; ELISA, 1988, p.
189).

Outro aspecto que é interessante destacar no ponto de vista da autora, e que

remonta  a  pontos  consensuais  nas  diferentes  perspectivas  teóricas,  refere-se  a

inclusão,  já  que  este  seria  inerente  aos  conceitos  de  cidadania.  E  ser  cidadão

significaria pertencer a uma unidade comum, tanto em perspectivas teóricas como

as de análise de expansão do mercado político, como também as de análise do

movimento revolucionário dos trabalhadores, citando dois exemplos. 

Para  Reis,  o  fato  de  a  inclusão  constituir  uma  base  compartilhada  por

diferentes perspectivas teóricas sucede da suposição do Estado-nação como lugar

natural da cidadania, que garantiriam as prerrogativas daqueles que se identificam

com uma nação.
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E já pegando o gancho do exposto acima, a identidade, bem como o status,

representam outro aspecto recorrente nas teorias diversas sobre cidadania. E mais

uma vez, a característica que deriva da noção de status e/ou identidade, como um

ser que detém legitimamente direitos e obrigações, remonta à fusão entre nação e

Estado que associou com sucesso os princípios de autoridade e solidariedade.

Por fim, o último aspecto, refere-se a virtudes e prerrogativas, e carrega uma

certa tensão entre duas imagens distintas do cidadão, a saber, uma como detentor

de virtudes voltadas para a esfera pública que afirma o ideal republicano, e outra

como consumidor de direito que pode valer-se da liberdade para fechar-se na esfera

privada. Reis, assim destaca, que a “busca tradicional de igualdade, por um lado, e

as novas exigências  de legitimação da diferença,  por  outro,  atestam a natureza

inacabada da cidadania (REIS, 1998, p. 39) e ressalta que apesar dos aspectos que

criaram o conceito, ele pode ser apropriado de modo eficaz pelas diversas tradições

históricas, bem como, transformado por meio de trocas e diálogos dos encontros

plurais.

Outro  ponto  de  destaque  na  reflexão  de  Reis  enfatiza  o  dinamismo  e  a

originalidade para novas soluções a partir da realidade observada de determinados

processos históricos. É necessário para a autora compreender que há um  timing

para alternativas empreendidas ao longo da história. Conforme Reis explica:

O avanço mesmo do capitalismo de há muito tornou obsoletas suas próprias
premissas  individualistas.  Nesse  sentido,  nenhuma  reedição  da  solução
liberal original é factível. De qualquer forma, sociedades que experimentam
hoje uma ou outra dessas soluções para o “paradoxo da nação” confrontam-
se com problemas bastante diferentes (REIS; ELISA, 1988, p. 200).

Assim, os mecanismos institucionais a serem estabelecidos com o intuito de

fomentar a consciência de direitos em um contexto como o brasileiro contemporâneo

por exemplo, necessitam de originalidade considerável e de superação de padrões

representativos que permutam os direitos em favores. Na análise de Reis, a cons-

ciência dos direitos e sua efetivação contribuem para transformar o processo de

construção da nação em uma ideologia e uma prática democratizante.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O início do século XX é marcado por um distanciamento nas relações entre a

história  e  as  ciências  sociais,  e  na  tentativa  de  valorização  científica  diversas

correntes teóricas se postulam a-históricas, onde o conceito central é de que todas

as sociedades caminham do particularismo para o universalismo, da adscrição ao

desempenho, do difuso ao específico (BOTELHO, RICUPERO, BRASIL JR., 2017). 

No período de domínio  hegemônico  do funcionalismo estrutural,  a  análise

sociológica  concentrou-se  na  descoberta  de  funções  que  determinavam  a

manutenção da ordem social, e de estruturas que colocavam o ator social em uma

posição de interiorização dos mecanismos de regulação e de controle do sistema. A

característica  fundamental  versava  na  pretensão  universalista  e  na  negação  do

papel do conflito na sociedade, tendendo a produzir uma imagem homogênea da

história. 

Embora  de  formas  distintas,  as  recentes  teorias  sociológicas  lidam  com

questões da historicidade e, com isso, privilegiam em suas análises a temática da

ação. Neste sentido, o ponto de partida destas abordagens diz respeito ao fato de

que é propriedade humana a faculdade de agir, de iniciar processos novos e sem

precedentes. O caráter ilimitado da ação deriva do agrupamento de fatores diversos

que  contemplam  desde  o  contexto  histórico  e  vínculo  social  até  as  escolhas

individuais ou derivadas de motivação coletiva. 

Os acontecimentos  do último século,  como a reincidência  de uma grande

guerra mundial, trouxeram à tona a incapacidade de exemplificar a ação humana

num  sistema  que  a  condiciona  a  uma  coesão  social.  A  complexidade  do

desenvolvimento da sociedade moderna decorrente das profundas transformações

políticas, econômicas e sociais, abasteceram a teoria social, e se tornaram a base

das reflexões da sociologia e da política.

A revalorização dos estudos históricos de caráter comparativo tem retornado

às  pautas,  principalmente  no  campo  da  sociologia  política  onde  é  sensível  a

percepção de macroprocessos de mudança social e dos atores envolvidos em sua

estruturação.  Enquanto  a  história  permite  o  entendimento  do  processo  e  da

sequência dos fatos, a comparação ilumina uma realidade singular. 
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Nas últimas décadas, a tradição intelectual do pensamento social brasileiro,

contribuíram para dar forma a esta área de pesquisa que, hoje, tem apresentado

uma dinâmica muito  particular  e  amplas  condições  de afirmação no âmbito  das

ciências sociais praticadas no Brasil.  A obra de Elisa Reis compreende lugar  de

destaque nessa tradição ao propôr a inserção da experiência brasileira da formação

do  Estado-nação  em um quadro  de  referência  explicativo  mais  amplo  da  teoria

política, a fim de iluminar suas especificidades. 

A  autora  utiliza  o  método  histórico-comparativo  como  recurso  analítico,

relacionando teoria e história para sistematizar as reflexões sociais concretas. Nesse

sentido, o pensamento da autora se distingue ao considerar a influência mútua entre

características políticas historicamente consolidadas e interesses sociais específicos

na trajetória brasileira. 

Outro ponto  de destaque que singulariza sua obra  diz  respeito  à reflexão

acerca  do  desenvolvimento  do  Estado  brasileiro  como  um  processo  dinâmico,

trazendo a noção de que a ação de outros atores afetaram a estrutura conservadora

persistente, a emplo do regime oligárquico rural desempenhou papel fundamental na

perpetuação do autoritarismo do Estado brasileiro.

Conforme procuramos demonstrar ao longo deste trabalho, foi justamente a

afinidade cognitiva existente entre a tradição sociológica brasileira, a contrapelo das

próprias críticas da autora, e de um campo institucionalizado da sociolgia política

norte-americana, que permitiu a recepção dos princípios teóricos e metodológicos de

uma abordagem histórico-comparada, bem como a originalidade da análise de Reis.
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