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Dedicatória

Aos intelectuais militantes que lutam pela defesa intransigente da educação pública, sobretudo
a universidade pública, gratuita, laica, universal e de qualidade, a serviço dos “de baixo”
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temem a fadiga de galgar suas trilhas escarpadas têm chance de atingir
seus cumes luminosos.
Karl Marx
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RESUMO

A presente Dissertação possui como objetivo recuperar o pensamento sociológico e
educacional de Florestan Fernandes, identificando os eixos teóricos e políticos que
fundamentam a abordagem dos aspectos estruturais e dinâmicos do desafio educacional
brasileiro, particularmente da educação superior.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, tendo sido pesquisados textos do próprio
autor e de outros autores que analisam o pensamento educacional e sociológico de Fernandes.
Realizamos também um levantamento bibliográfico de temas afins ao objeto de estudo desta
dissertação, dando destaque aos clássicos do pensamento sociológico crítico que
fundamentaram os estudos e pesquisas de Florestan Fernandes: Marx e Engels, Lênin, Rosa
Luxemburgo e Trotsky.
No primeiro capítulo, apresentamos a trajetória de vida de Florestan Fernandes da sua
infância até a vida acadêmica, abordando o debate se a produção intelectual militante do autor
está no campo do ecletismo ou do pluralismo, também trazemos elementos teóricos que
possibilitam ao leitor identificar o marxismo como a corrente teórica central na obra
florestaniana.
No segundo capítulo, aprofundamos a análise acerca do pensamento sociológico de Florestan
Fernandes, especialmente, dos conceitos de capitalismo dependente e heteronomia cultural.
No terceiro capítulo, abordamos o pensamento educacional de Florestan Fernandes,
realizando uma análise sobre a relação que o autor estabelece entre o padrão dependente de
educação e o padrão dependente de desenvolvimento, especialmente do papel da universidade
pública e dos intelectuais na construção da ciência engajada com a “revolução dentro da
ordem” e “contra a ordem” burguesa. Neste sentido, investigamos o caminho teóricometodológico traçado por Florestan Fernandes para identificar a universidade pública como
lócus privilegiado de formação profissional e de construção do pensamento crítico e criativo
com vistas a ruptura com a ordem burguesa.
Dialogando com a tradição marxista, recuperamos a obra de Florestan Fernandes como
profícuo instrumental para análise das particularidades do capitalismo na América Latina,
especialmente o Brasil, visando contribuir para a produção de conhecimento para o Serviço
Social e demais áreas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, bem como, para a defesa
intransigente da universidade pública, gratuita, laica, universal e de qualidade como direito
historicamente conquistado pelas lutas da classe trabalhadora.

Palavras-chave: Capitalismo dependente. Heteronomia Cultural. Universidade Pública.
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ABSTRACT

The present master's thesis aims to recover the sociological and educational thinking of
Florestan Fernandes identifying theoretical and political axes that support the approach of
structural and dynamic aspects of Brazilian educational challenge, particularly of higher
education.
The methodology applied was bibliographic research originated from texts by the author
himself and others who analyzed Fernandes' educational and sociological thinking. We also
carried out a bibliographic survey of subjects related to the object of study of this dissertation,
highlighting classics of critical sociological thinking that served as the foundation for studies
and researches of Florestan Fernandes: Marx and Engels, Lenin, Rosa Luxemburg and
Trotsky.
In the first Chapter, we presented Florestan Fernandes ' life trajectory from his childhood to
his academic life covering the debate about militant intellectual production of the author, if it
is inserted in the eclecticism or intellectual pluralism field. We also brought theoretical
elements for enabling the reader to identify Marxism as the central theoretical current of
Forestan´s works.
In the second chapter we deepened the analysis about the sociological thinking of Florestan
Fernandes, especially the concepts of dependent capitalism and cultural heteronomy.
In the third chapter we discussed Florestan Fernandes´ educational thinking conducting an
analysis about the relation established by author between education-dependent and
development-dependent standard, specially the role of Public University and intellectuals
engaged with the creation of a science in the bourgeois revolution “within an order” and
“against order”. In this regard, we investigated the theoretical-methodological path outlined
by Florestan Fernandes to identify the Public University as a privileged place of professional
training and construction of critical and creative thinking , bringing the rupture with
bourgeois order.
Interacting with Marxist´s tradition, we have recovered the work of Florestan Fernandes as an
instrumental role for analyzing the particularities of capitalism in Latin America, especially in
Brazil, aiming at contributing for the production of Social Work´s knowledge and other areas
of Human and Social Sciences. It was applied as well for the resolute defense of the public,
free, secular, universal and quality University as a right, conquered historically through the
working class struggles.

Keywords: Dependent capitalism. Cultural heteronomy. Public university.
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INTRODUÇÃO GERAL
...a marcha histórica vai sempre por caminhos irregulares, por avanços e
recuos, relativamente a seus verdadeiros pontos de partida. Diferentemente
dos demais arquitetos, a ciência não constrói unicamente castelos no ar, mas
edifica um certo número de andares habitáveis do edifício antes de haver
colocado a primeira pedra (MARX, 2008, p.89).

A ciência possuí um papel importante no que tange ao processo histórico da
humanidade, ajudando a definir os rumos da história. O seu engajamento definirá a direção
que os fatos históricos tomarão.
A ciência não é neutra, ela possui caráter político e contribui para a manutenção de
interesses econômicos e ideopolíticos. Nesse sentido, afirmamos que, para nós, interessa uma
ciência engajada com os interesses dos “de baixo1” na disposição de pavimentar um caminho
que possibilite a ruptura com a ordem burguesa e a consolidação do socialismo como um
caminho possível, urgente e necessário.
A matriz teórico-metodológica que norteia um estudo também é um forte indicativo do
horizonte de análises do pesquisador que auxiliarão na aproximação do que se pretende
apreender do real. A nós importa um arcabouço teórico que nos possibilite uma maior
aproximação com a essência do real, construindo análises que apreendem a totalidade como
determinantes do objeto de estudos e pesquisas.
A presente dissertação possui como objetivo central recuperar o pensamento
educacional de Florestan Fernandes, sobretudo ao que se refere à educação superior no nosso
país.
Cabe destacar que o objetivo central da presente dissertação não é tratar de questões
específicas ao Serviço Social, mas parte do pressuposto de que o tema abordado aqui auxiliará
no processo de formação profissional dos assistentes sociais, bem como de qualquer outra
profissão que tenha no horizonte a ruptura com a ordem burguesa.

Cabe destacar que, ao utilizar o termo leninista “os de baixo”, Fernandes opta por esse termo, pois nele está
embutido, de forma essencial, a concepção de trabalhadores – urbanos e/ou rurais – operários, intelectuais, os
condenados do sistema, o exército industrial de reserva, o filho do trabalhador, ou seja, todos os sujeitos que
estão do lado oposto aos que dominam. O termo, utilizado em sua obra, tem como principal objetivo desencadear
um novo sentido de autoafirmação de pertencimento à classe trabalhadora, nos convocando à reflexão crítica do
lugar que ocupamos, ou devemos ocupar, na revolução social contra a ordem vigente.
1
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Acreditamos que a relevância social da presente dissertação vai além de ser algo que
irá enriquecer o acervo intelectual produzido pelo Serviço Social, mas se torne uma “peça de
combate” que auxilie os “de baixo” nas lutas na defesa intransigente por uma educação
pública, gratuita, laica, universal e de qualidade, na medida em que convida o leitor a se
debruçar no pensamento sociológico e educacional de um dos maiores intelectuais militantes
do país, Florestan Fernandes.
1.1 A escolha do tema de pesquisa
Como apresentamos anteriormente, partimos do pressuposto de que não existe a
neutralidade axiológica. Nesse sentido, a própria escolha de um tema de pesquisa é
mergulhada na visão de homem e de mundo do pesquisador.
Em um primeiro momento, consideramos importante destacar que, na nossa
concepção, Florestan Fernandes foi o maior sociólogo de seu tempo, possuindo plena lucidez
da sua origem de classe e, através da educação, conseguiu atingir os mais elevados patamares
de reconhecimento intelectual como sociólogo e professor, no que se diz respeito a sua vida
pessoal e profissional, sem jamais deixar de ser leal a sua classe de origem.
Florestan Fernandes deixou um legado intelectual e militante que nos auxilia na
compreensão da realidade latino-americana e, principalmente, brasileira. Podemos afirmar
que o autor foi um verdadeiro “arquiteto” de um saber revolucionário a favor dos “de baixo”,
nos deixando uma herança intelectual militante que se caracteriza por ser constituída de
elementos atemporais que nos possibilitam entender os traços estruturantes e conjunturais da
realidade brasileira.
Os textos de Florestan Fernandes são tão atuais e coerentes que, ao lermos, parece que
o autor está discorrendo sobre os fatos que estão ocorrendo agora, mesmo alguns desses textos
tendo sidos escritos na década de 1940.
No seu tempo e, ainda hoje, Florestan é reconhecido como o pai da sociologia
brasileira crítica, tendo elaborado uma teoria social de interpretação da realidade brasileira,
uma nomenclatura que o deixava constrangido, pois ele dizia que tal título era demasiado
grande para alguém que passou parte da vida sendo apenas o “menino Vicente” e que não
havia feito mais que a sua obrigação com os parceiros de sua origem de classe
(FERNANDES, 1977).
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A aproximação com a obra de Florestan Fernandes se deu na disciplina de “Tópicos
Especiais em Pensamento Social Brasileiro – Formação Social Brasileira: o Pensamento
Sociológico de Florestan Fernandes”, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social e Desenvolvimento do curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense,
ministrada pela Professora Dra. Katia Lima, disciplina que parte da interlocução com o
referido autor, analisando a formação social brasileira, apreendendo seus elementos
estruturantes e dinâmicos.
Nesse momento, surgiu o interesse em realizar um estudo que me permitisse uma
aproximação um pouco maior com o pensamento de Florestan Fernandes, o que me levou a
trocar meu objeto de estudos após um ano do meu ingresso no referido curso, sendo inevitável
também a troca de orientador.
Outro momento que merece destaque é o fato de que, nesse interim, passei a realizar
Estágio em Docência no curso de Graduação em Serviço Social sob a supervisão da
Professora Dra. Kátia Lima nas disciplinas optativas “Formação Social Brasileira - Introdução
ao Pensamento Sociológico de Florestan Fernandes” e “Estudos da Realidade Brasileira: o
Brasil pela perspectiva dos “de baixo”.
Por fim, cabe destacar o meu ingresso no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação
e Serviço Social (GEPESS), coordenado pela Professora Doutora Katia Lima, grupo que se
destaca pela leveza na condução de estudos críticos e reflexivos sobre a realidade brasileira,
com ênfase na aproximação com o pensamento sociológico e educacional de Florestan
Fernandes.
O caminho percorrido me ajudou na delimitação do objeto de pesquisa, sendo definido
sob o olhar atento da orientação, na qual pudemos perceber que o que despertava a minha
paixão era o pensamento educacional de Florestan Fernandes, o tema que hoje se apresenta ao
leitor nesta dissertação.
Assim, posso afirmar com certeza que às vezes, não é a gente que “escolhe o objeto de
pesquisa”, é o objeto de pesquisa que “nos escolhe”. Com isso, cabe ressaltar que a pesquisa é
um fruto da obra humana. Nesse sentido, ela deve ser algo que desperte a nossa paixão, para
que o processo da construção coletiva do conhecimento seja prazeroso, pois a construção do
conhecimento deve ser feita não só com seriedade, mas também com compromisso político e
afeto.
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Tendo escolhido o objeto de estudo da presente dissertação, construímos a seguinte
hipótese: Para Florestan Fernandes, a universidade pública como lócus privilegiado de
formação profissional e construção do pensamento crítico e criativo, tem um papel
fundamental na construção da “revolução dentro da ordem” com vistas à “revolução contra a
ordem”.
Como mencionado anteriormente, Florestan Fernandes não se destaca apenas pela sua
rica contribuição intelectual e militante, mas pela sua humanidade, por seus traços de lealdade
com os “de baixo”. Fiel aos seus princípios, não pensou duas vezes em preferir o exílio na
época da ditadura militar a ser cooptado ou beneficiado por ter amigos influentes que
poderiam fazer com que não fosse penalizado por seu pensamento crítico, reflexivo e
transformador da realidade.
Hoje, no ambiente acadêmico militante, pouco se discute sobre a profícua obra do
autor, por isso acreditamos ser de fundamental importância trazermos de volta para o debate o
pensamento crítico e reflexivo de Florestan Fernandes, que nos convida a repensarmos o
nosso papel no mundo, desnudar a sociabilidade capitalista, sobretudo a capitalista
dependente e evidenciar que as transformações sociais para o socialismo são possíveis,
necessárias e urgentes.
Depois de vinte anos da morte de alguém, a pessoa deixa de ser contemporânea para
entrar para a história. Florestan Fernandes é uma das poucas pessoas que entrou para a
história sem deixar de ser contemporâneo.
Para desenvolver a presente dissertação (dentro dos limites temporais do mestrado),
optamos por realizar uma pesquisa bibliográfica, utilizando textos do próprio autor e algumas
referências que estudam Florestan Fernandes como Antônio Candido, Mirian Limoeiro,
Roberto Leher, Plínio de Arruda Sampaio Junior, Katia Lima, Lalo Minto. Bem como
fizemos um levantamento bibliográfico de temas afins ao objeto de estudo desta dissertação
dando destaque aos clássicos do pensamento sociológico crítico: Marx e Engels, Lênin, Rosa
Luxemburgo e Trotsky.
A dissertação está estruturada em três capítulos, nos quais buscaremos abordar a
trajetória pessoal e acadêmica, bem como o pensamento sociológico e educacional de
Florestan Fernandes.
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O primeiro capítulo está subdividido em três partes: Capítulo I: Uma história
intelectual militante: de Vicente a Fernandes; 1.1) A trajetória intelectual militante: de
Vicente a Fernandes; 1.2) Ecletismo temperado ou pluralismo? A interlocução de Florestan
Fernandes com as diferentes matrizes do pensamento sociológico; 1.3) Florestan Fernandes
Marxista?
Optamos por iniciar a dissertação abordando a origem de classe de Florestan
Fernandes, para que o leitor saiba de onde veio um dos maiores sociólogos brasileiros. A sua
realidade se aproxima da vida de inúmeros trabalhadores, o que, na nossa concepção, é um
estímulo para o jovem pesquisador e militante que ingressa, hoje, na universidade pública.
No estágio em docência, na primeira aula, era transmitido o documentário da TV
Câmara: “Florestan Fernandes, o mestre”. Após assistirem ao filme, os alunos se identificam
demais com a trajetória de Florestan Fernandes e, na minha concepção, esse momento é um
dos mais importantes, no qual a mente e os corações dos alunos são cativados, pois cada um
deles percebe que a vida de um dos maiores sociólogos de todos os tempos não foi composta
por privilégios. Ele partiu de um lugar comum sem jamais ter abandonado sua essência e
raízes.
Conforme fui lendo e estudando sobre o autor, ficou evidente que alguns intelectuais
consideram Florestan Fernandes eclético no que diz respeito à formulação de seu pensamento
sociológico, o que discordamos plenamente. Nesse sentido, consideramos importante analisar
o significado de ecletismo “temperado”, identificado por alguns autores, e pluralismo como
interlocução com os diferentes matizes do pensamento sociológico para formulação da sua
teoria. Finalizar o capítulo considerando que, embora Florestan Fernandes possa ter recorrido
a outras matrizes do pensamento sociológico para estruturar seu pensamento, o grande eixo
condutor da sua obra intelectual e militante foi a corrente de pensamento marxista. Assim
buscaremos evidenciar, dentro da obra do autor, os elementos que comprovem a nossa
hipótese.
No segundo capítulo, apresentaremos o capitalismo no que tange aos aspectos
universais desse sistema e a particularidade brasileira, dissertando sobre a formação social
brasileira e a importante contribuição do autor que soube traduzir a nossa realidade de forma
primorosa. Realizamos esse movimento no sentido de acreditarmos ser importante inserir as
nossas análises na totalidade da vida social. Dessa forma devemos abordar o modo de
produção capitalista de maneira universal, dando ênfase a suas particularidades, pois
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identificamos ser necessário desenvolver uma análise que traga elementos que contribuam
para a compreensão da realidade brasileira.
O segundo capítulo estará estruturado da seguinte forma: Capítulo II – Capitalismo
dependente e heteronomia cultural: bases para a análise do padrão dependente de educação
em Florestan Fernandes.
Para adentrarmos no pensamento educacional de Florestan Fernandes, se faz
necessário que abordemos também seu pensamento sociológico, cabendo destacar que a
separação entre ambos se faz de forma didática.
Estamos inseridos em uma realidade histórica e constantemente em transformação. Ao
nos debruçarmos na tarefa de produzir ciência, devemos inserir nosso tema de debate na
totalidade da vida social, para que possamos apreender os elementos do real, na tentativa de
uma maior aproximação com a essência da realidade.
Como o nosso objetivo com a presente dissertação é apresentar ao leitor o pensamento
educacional de Florestan Fernandes, temos que partir da realidade material concreta. Para
isso, recorreremos a suas análises sobre o modo de produção capitalista para apreender os
elementos que formulam a racionalidade burguesa no referido sistema, sobretudo no
capitalismo dependente.
Para tal, o segundo capítulo está subdividido da seguinte forma: 2.1) Racionalidade
burguesa, Estado e disputa entre projetos antagônicos de sociabilidade: aqui trabalhamos
com a fundamentação teórica do marxismo a fim de apreender os elementos constitutivos do
modo de produção capitalista a partir de um eixo fundamental do método em Marx, que é a
relação entre universalidade, singularidade e particularidade. Trabalhamos com textos Marx,
Lenin e Trotsky, Fernandes, Minto e Lima para desenvolver esse subitem; 2.2)Capitalismo
dependente e realidade brasileira: aqui trabalhamos a construção da teoria elaborada por
Florestan Fernandes na definição do conceito de capitalismo dependente para explicar o
desenvolvimento do modo de produção capitalista no Brasil, apresentando como se deu a
revolução burguesa no brasil e os traços que carrega em seus elementos estruturantes até os
dias de hoje. 2.3) Capitalismo Dependente e heteronomia cultural: aqui trabalharemos com
o conceito de heteronomia cultural, pois identificamos que constitui um dos fatores essenciais
para a perpetuação da dominação burguesa, sobretudo na manutenção do traço colonial
permanente que estrutura a inserção capitalista dependente do Brasil na economia mundial.
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Por fim, chegaremos ao terceiro capítulo que tem como finalidade aprofundar o
pensamento educacional de Florestan Fernandes. Trazer, para a luz das análises, os elementos
teóricos elaborados pelo autor que auxiliarão na apreensão do “padrão brasileiro de
educação”, sobretudo da educação superior, identificando o papel da ciência e do intelectual
engajado nas lutas pela defesa intransigente dos interesses dos “de baixo”.
O terceiro capítulo se estrutura da seguinte forma: Capítulo III O pensamento
educacional de Florestan Fernandes. 3.1) Padrão Dependente de Desenvolvimento e
Padrão Dependente de Educação: a dominação externa conduzida internamente:
ancorados no conceito de Capitalismo Dependente e Heteronomia Cultural, elaborados pelo
autor, iremos analisar a relação dessas categorias e o padrão dependente de educação que se
materializa no país. 3.2) A “Universidade” na visão de Florestan Fernandes: nesse item,
iremos aprofundar o debate no conceito de universidade defendido por Florestan Fernandes,
apresentando como surge a universidade no Brasil, os processos de “reformas” pelos quais ela
passou e o modelo de universidade defendida pelo autor. 3.3) O papel dos intelectuais e da
Ciência engajada na “Revolução Dentro da Ordem” e “Contra a Ordem”: por fim,
ancorados na obra de Florestan Fernandes, iremos apresentar o papel dos intelectuais e da
ciência engajada no processo de ruptura com a ordem burguesa.
E, por fim, o leitor da presente dissertação encontrará as considerações finais, na qual
imprimimos a nossa visão sobre o processo da pesquisa e apresentamos o resultado dessa
aproximação com Florestan Fernandes.
Consideramos a obra de Florestan Fernandes essencial para os “de baixo”, seja por seu
caráter inspirador e por seu rigor cientifico/analítico, no que tange à compreensão da realidade
brasileira e a luta pela defesa intransigente da universidade pública, gratuita e de qualidade.
Sendo assim, convidamos o leitor a adentrar o universo contagiante que é a vida e obra
de Florestan Fernandes, mesmo que seja uma aproximação breve nos limites de uma
dissertação de mestrado, mas que tem como objetivo contribuir para a retomada da obra desse
saudoso intelectual militante.
FLORESTAN FERNNADES, PRESENTE!
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Capítulo I - Uma trajetória intelectual militante

A verdadeira morte de um intelectual militante não é a morte física, mas
quando a universidade deixa de fazer referência a sua obra, gerando um
apagamento do seu pensamento para as novas gerações (LIMA, 2018.2).

Introdução
A memória é um dos artefatos mais importantes da consciência humana. Lembrar é
tornar vivo, tornar vivo é manter forte a chama revolucionária de intelectuais militantes que
deram a vida pelos seus ideais, como Florestan Fernandes.
Analisar a obra de Florestan Fernandes requer cuidado, para que o leitor não
identifique na narrativa apresentada certo “endeusamento” do autor e sua obra.
Definitivamente não se trata disso, mas, no caso de Florestan Fernandes, a necessidade está
em manter acesa uma chama crítica necessária para a compreensão dos desafios que a
atualidade nos apresenta no sentido de construção de uma “revolução contra a ordem”
burguesa. Mais do que apenas apresentar o passado do grande mestre, através de sua trajetória
de vida, procuraremos evidenciar que o corte de classe atravessa a sua obra, a influência da
tradição marxista em seus trabalhos, em seu pensamento crítico reflexivo, analisando o legado
de Florestan Fernandes para a análise da formação social brasileira.
Estudar a obra de Florestan Fernandes significa recuperar os estudos do maior
sociólogo brasileiro de todos os tempos. Seu legado possibilita ao intelectual e militante, ao
jovem pesquisador entender a formação social brasileira no que tange tanto os aspectos
estruturantes, quanto os conjunturais.
Para analisarmos o pensamento sociológico e educacional de Fernandes, se faz de
extrema importância conhecer um pouco da sua história de vida, pois, segundo o próprio
autor, ele não teria se convertido no intelectual militante que se tornou se não fosse essa
história.

Registro de uma das aulas inaugurais da disciplina optativa “Formação Social Brasileira: introdução ao
pensamento sociológico de Florestan Fernandes”, ministrado pela Professora Doutora Katia Lima, na Escola de
Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, unidade de Niterói.
2
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Florestan Fernandes foi um dos intelectuais mais leais a sua classe de origem e tinha
plena convicção da dificuldade que foi se manter fiel aos seus princípios, estando ele inserido
em uma sociabilidade burguesa, própria das sociedades capitalista, nas palavras do próprio
autor “... a coisa mais difícil que fiz foi permanecer fiel à minha classe de
origem”(FERNANDES, 1997, p. 240). Reconhecer-se enquanto pertencente à classe
trabalhadora, enfrentando a heteronomia cultural capitalista que captura cotidianamente a
subjetividade dos trabalhadores, é uma tarefa que exige rigor e análise crítica da realidade e,
principalmente, lealdade para com seu “lugar de origem”.
Reconhecido como o maior sociólogo brasileiro, seu prestígio ultrapassou as barreiras
geográficas, tendo adquirido destaque e respeito fora do país. Em seu currículo, consta o título
de primeiro estrangeiro a ser titular na Universidade de Toronto (tendo recebido tal convite
quando foi exilado pela ditadura empresarial militar brasileira). Mesmo tendo alcançado os
mais elevados postos de prestígio dentro e fora da universidade, jamais deixou de ter como
horizonte intelectual militante a sua origem de classe, lutando até o fim pela defesa de um
projeto de sociabilidade que atendesse às demandas e lutas dos “de baixo”.
Para isso, Fernandes buscou entender a ordem burguesa, trazendo para a discussão
acadêmica e militante os elementos teóricos para examinar a “particularidade” brasileira,
problematizando o papel da América Latina na ordem mundial.
Seu legado possibilita encontrar os caminhos necessários para o rompimento com a
ordem burguesa, tendo como norte a consolidação do socialismo enquanto a única alternativa
possível, necessária e urgente.
Fernandes sempre defendeu a educação como um meio possível para se romper com a
ordem capitalista vigente. Ainda que afirmasse que a “revolução não se faz na universidade”
(FERNANDES, 1998), considerava a importância da educação na tarefa de elaboração e
defesa das estratégias de enfrentamento e destruição da ordem burguesa. Parafraseando Rosa
Luxemburgo, Fernandes acreditava que a educação poderia contribuir para que a classe
trabalhadora pudesse ouvir o barulho das correntes que a aprisionam a um sistema de
produção e reprodução da vida humana absolutamente desumano e desigual.
Dessa forma, Florestan Fernandes ressalta que estamos diante de um desafio que se faz
presente para a classe trabalhadora e nos convoca a seguinte reflexão: como a educação pode

23

contribuir para o processo de revolução “contra a ordem” vigente e qual o papel do intelectual
nesse processo?
Para além de se realizar um relato biográfico, a preocupação que norteou o presente
capítulo é apresentar ao leitor elementos que possibilitem entender o que influenciou a
trajetória do autor para que ele se tornasse o grande intelectual militante que se tornou. Não
apenas na defesa intransigente da educação pública, gratuita, de qualidade e universal em
todos os níveis, mas na criação de uma teoria social que explicasse o Brasil inserido na
sociedade capitalista, sobretudo na compreensão de um de seus principais eixos, o conceito de
capitalismo dependente, que o eleva à condição de um dos maiores intérpretes da realidade
brasileira.
Quando se lê qualquer texto que seja de autoria de Florestan Fernandes, o leitor se vê
diante de um autor completamente vivo, que fascina pelo seu viés crítico, rigor científico e
seriedade no debate que travava. Sendo assim, é assertivo apontar para o fato de que a obra
do autor permanece atual, mesmo tendo passado cinquenta anos da elaboração de alguns de
seus textos. Nesse sentido, Fernandes é fundamental para que se compreenda tanto os fatos
históricos quanto a realidade atual, principalmente no tocante aos rumos da esquerda no
Brasil.
Defensor da educação pública, tinha clareza de que ela era fundamental para a
transformação social, mas que a mudança social de fato só aconteceria nas ruas.
Florestan afirmava que o intelectual militante jamais deve deixar-se cooptar, deixar-se
corromper e deixar-se aniquilar e devendo trazer vitórias para sua classe de origem, a classe
trabalhadora. Em uma sociedade mergulhada nos interesses capitalistas no qual o tripé
composto por “concentração de renda, prestígio e poder” o capitalismo parece ser o único
horizonte possível, assim, se manter fiel aos seus princípios é um desafio diário, mas uma
conquista necessária e possível.
Florestan Fernandes, como mencionado anteriormente, foi capaz de produzir um
acervo intelectual fundamental para análises críticas da realidade capitalista, principalmente
no que se refere a realidade capitalista dependente, rompendo com a explicação por etapas da
realidade, partindo da totalidade para entender a particularidade e a singularidade. Seu legado
intelectual é capaz de traduzir a realidade do Brasil no sentido da sua formação histórica até
os dias atuais.
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Conhecido por ser um autor que fazia uma crítica veemente à contradição entre capital
e trabalho, fez trabalhos monumentais no qual o corte de classe era o eixo condutor,
dialogando com a questão indígena; a questão racial (sendo o primeiro intelectual a trazer o
negro para o centro do debate, tirando-o do lugar de objeto de estudo para ser o sujeito
pesquisador); a sociabilidade da criança, quando debateu sobre as “trocinhas do bom retiro3”;
a defesa da educação pública, gratuita, de qualidade e universal em todos os seu níveis, com o
objetivo de romper com os padrões colonizadores do saber, acreditando que a “reforma
universitária” estava indissociável da mudança social na qual o socialismo era o único
horizonte possível. O autor nunca abriu mão da tarefa crítica do seu trabalho, produzindo um
acervo intelectual que se tornou uma ferramenta de combate para a classe trabalhadora.
Florestan Fernandes ainda vive no seu monumental acervo crítico. O que o presente
capítulo almeja é recuperar alguns aspectos centrais de sua história de vida que forjaram o
intelectual militante a partir da sua origem de classe, como inspiração para nos orientar nos
estudos sobre o Brasil, a educação, a universidade pública gratuita de qualidade e o papel da
ciência engajada e do intelectual orgânico da classe trabalhadora na constituição do
socialismo.

1.1 De Vicente a Florestan
Analisar o pensamento sociológico e educacional de Florestan Fernandes é mais do que
tratar de um intelectual militante que contribuiu para a construção da Sociologia Crítica no
Brasil, mas de um homem que encarou de forma consciente os temas reais do seu tempo e se
fez ferramenta de combate a favor dos “de baixo”. Segundo o depoimento do seu amigo
companheiro de trincheira, Antônio Candido Florestan Fernandes foi um homem que
construiu a si mesmo em um movimento dialético constante de “consciente aperfeiçoamento
pessoal, sob todos os aspectos que caracterizaram a sua vida” (CANDIDO, 1996, p. 65).
Antes de fazer ciência, Florestan se preocupava com os seres humanos. A integração
para ele se dava, antes de tudo, através do sentimento de pertencer. Não no sentido de nos
“Trocinhas do bom retiro” fio um estudo realizado por Florestan Fernandes no ano de 1944 quando ainda era
aluno de graduação, posteriormente esse texto se tornou um capítulo do livro “Folclore e mudanças sociais na
cidade de São Paulo”. Trocinhas eram brincadeiras folclóricas praticadas pelas crianças na São Paulo de
Florestan Fernandes, o autor se debruçou sobre o tema a fim de entender a produção cultural das crianças com o
objetivo de compreender as categorias “etnia e classe social” existentes nas cantigas, brincadeiras e “troças” das
crianças do bairro do Bom Retiro à época.
3
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adaptarmos à ordem burguesa, mas na direção de reconhecermos nossos potenciais e limites,
criando as ferramentas necessárias para o erguimento de outra ordem social, radicalmente
diferente da que estamos inseridos.
Para o próprio Fernandes, (1977, p. 142) sua história de vida era o pano de fundo no qual
se desenvolveu enquanto intelectual militante:
Eu jamais teria sido o sociólogo em que me converti sem o meu passado
e sem a socialização pré e extraescolar que recebi, através das duras lições
da vida. Para o bem e para o mal – sem invocar-se a questão do
ressentimento, que a crítica conservadora lançou contra mim – minha
formação acadêmica superpôs-se a uma formação humana que ela não
conseguiu destorcer nem esterilizar.

Dessa forma, evocar a sua trajetória se faz necessário para entendermos de onde ele
saiu e até onde ele chegou, inserindo-o na realidade do seu tempo, a fim de compreendermos
como Fernandes fez das duras lições da vida campo fértil para sua análise e militância.
Florestan Fernandes nasceu no dia 22 de julho de 1920, filho de Dona Maria
Fernandes, uma migrante portuguesa, analfabeta e empregada doméstica, seu pai era
desconhecido. Segundo relatos de estudiosos de sua vida e obra como Cerqueira, (2013, p. 12)
“seu parto envolveu risco de vida por desnutrição”.
Sua mãe trabalhou em diversas casas de família como empregada doméstica. Quando
estava gestando Florestan Fernandes, trabalhou na residência de um casal sem filhos da
família Bresser, que ocupava o alto escalão da classe média paulistana.
Durante a gestação, Maria Fernandes fez amizade com o motorista da família, que
dividia com ela seu alimento, preocupado com sua condição de gestante, pois na casa dos
patrões a comida era regulada (sendo assim) o motorista amigo muitas vezes lhe dava sua
refeição e comia na rua, para que ela pudesse se alimentar. Em gratidão ao gesto do motorista,
Maria Fernandes decide batizar o filho pelo nome de Florestan, como uma forma de
homenagear a generosidade e sensibilidade do amigo de trabalho que tantas vezes aliviou a
dura realidade que vivia4.
Maria Fernandes convidou seus patrões para batizarem seu filho. Como o casal não
tinha filhos, aceitou o convite com carinho, mas um carinho que se limitava à relação entre
empregadores e empregado. Prova disso é o fato da madrinha (Hermínia Bresser de Lima) do
As informações contidas nesse parágrafo foram extraídas do documentário “Florestan Fernandes o mestre”,
uma produção da TV Câmara, 2013.
4
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recém-nascido não achar apropriado que a criança recebesse o batismo de Florestan, pois o
nome possuía muita “pompa” para o filho de uma simples empregada doméstica. Sendo
assim, decidiram chamar o garoto de Vicente. Maria Fernandes não contrariou os chefes, mas
jamais deixou de chamar o filho por Florestan.
Florestan Fernandes viveu na casa dos padrinhos até os cinco anos de idade. Fernandes
(1980, p. 11/12) se recorda dessa fase com carinho, pois os padrinhos, embora não o
chamassem pelo nome de batismo, por preconceito de classe, introduziram em sua vida o
gosto pela leitura. Ele se recordava de que, embora não tivesse tido uma educação regular, foi
na casa da madrinha que aprendeu a estudar e, com pouco mais de seis anos, já adquirira
disciplina pelos estudos.
Cabe destacar que o primeiro contato com a leitura foi decisivo para despertar uma
paixão que o acompanhou por toda vida. E sempre que questionado sobre a educação formal,
Fernandes destacava que o processo de educação de um sujeito social não está atrelado
exclusivamente às instituições formais de ensino:
...ainda que isso pareça pouco ortodoxo e anti-intelectualista, afirmo que
iniciei a minha aprendizagem “sociológica” aos seis anos, quando precisei
ganhar a vida como se fosse um adulto e penetrei, pelas vias da experiência
concreta, no conhecimento do que é a convivência humana e a sociedade, em
uma cidade na qual não prevalecia a ‘ordem das bicadas’, mas a ‘relação de
presa’, pela qual o homem se alimentava do homem... (FERNANDES, 1977,
p. 142).

Para o leitor que não identifica o corte de classe na obra de Florestan Fernandes,
acredita-se que a citação anterior deixa bem evidente qual o “lugar de fala" do autor. Sempre
atento à realidade ao seu redor, desde a mais tenra infância, Fernandes questionou suas
condições objetivas de vida. Sua visão de sociólogo se deu muito antes do ingresso na
universidade. Sua humanidade fez com que que ele aprendesse, muito antes de ingressar na
vida acadêmica, a forma de manifestação da sociabilidade capitalista no cotidiano de vida dos
“de baixo”.
De um lado, Fernandes conheceu as possibilidades e abundâncias que a burguesia
possuía e, de outro, os desafios que são impostos a quem possui apenas a força de trabalho
como meio de subsistência. Estar no âmago dessas contradições possibilitou uma análise
sociológica rica e absolutamente crítica da realidade brasileira, como afirmava:
Na casa da minha madrinha Hermínia Bresser de Lima, onde vivi
durante uma parte da infância, ou ocasionalmente ia passar alguns dias; e na
casa de outros patrões de minha mãe, entrei em contato com o que é ser
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gente e viver como gente. Além disso, através de várias ocupações, morei na
casa de empregadores – uma família negra, outra família italiana e
parcialmente, uma família sírio-libanesa. Em suma, do “tradicional” ao
“moderno”, do “nacional” ao estrangeiro, dei-me conta quão grande e
complexo era o mundo, e que nada me forçava a encerrar-me no
confinamento dos porões, dos cortiços e dos quartos de aluguel em que
morava com minha mãe (FERNANDES, 1977, p. 143).

Ao lado da mãe, Fernandes conheceu a dura realidade que estava/está reservada ao filho
do trabalhador, na sociabilidade burguesa. Forçado a morar em barracos e cortiços, nas zonas
periféricas, embora vivessem em condição de subsistência, sua mãe sempre o ensinou a ter
dignidade e lutar pelo que desejava. Dessa época, Florestan se recordava como sendo um
período no qual apenas os “fortes sobreviviam” (FERNANDES, 1977).
Ser forte estava além da sua capacidade física em lutar, mas principalmente na
estratégia de pensar para poder sobreviver aos desafios que a vida impunha, mesmo a uma
criança.
Aos seis anos de idade, começa a trabalhar no antigo centro de São Paulo, como
engraxate para ajudar no sustento de casa. Já nessa época, demonstrava grande inteligência, e
percebeu que alguns dias lhe rendiam mais dinheiro que outros. Então passou a guardar as
sobras de dinheiro dos dias de grande movimentação de clientes. Quando chegava em casa,
dava o usual a sua mãe e guardava o restante para os dias que não conseguisse dinheiro o
bastante para ajudar em casa (CERQUEIRA, 2013, p.18).
Nas ruas de São Paulo, o menino percebia atentamente a dinâmica que acontecia ao
seu redor, a forma como os engraxates se relacionavam, a questão da luta pelos melhores
pontos,

como as crianças eram tratadas pelos adultos e o pobre era submetido a um

tratamento desumano pela burguesia e pequena burguesia paulistana na sociedade de classes.
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 nosso orgulho selvagem, que deitava raízes na
concepção agreste do mundo rústico, imperante nas pequenas aldeias do
norte de Portugal, onde as pessoas se mediam com o lobo e se defendiam a
pau do animal ou do outro ser humano (FERNANDES, 1977, p. 142).

O “orgulho selvagem” a que Fernandes se referia foi fundamental para que se forjasse
um ser humano íntegro, fiel aos seus princípios e a sua classe de origem. A lealdade foi a
grande lição que ele apreendeu nas ruas e deixou como legado em sua obra monumental.
Mesmo depois que saiu da casa dos padrinhos, a mãe não afastou o filho do convívio
com os Bresser. Certa vez, a madrinha de Florestan sugeriu a sua mãe que deixasse o menino
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com ela, pois em sua casa seria inserido na escola e teria uma educação diferente. Frente à
difícil realidade que estavam vivendo e prestes a completar seis anos de idade, Maria
Fernandes autoriza o filho a morar com a madrinha novamente. Certa vez, ao visitar o filho, a
madrinha de Florestan sugeriu a sua mãe que “desse” o menino a ela. Maria Fernandes sentiu
a maior ofensa da sua vida, disse para a madrinha de Florestan que “não se dá filho, o que se
‘dá’ são cães”. E levou Florestan de volta para casa. Juntos enfrentaram a vida sozinhos, na
cidade de São Paulo, morando em casas de cômodos sombrios e cortiços” (CERQUEIRA,
2013, p. 16).
Florestan Fernandes é forçado pelas circunstâncias da vida a abandonar os estudos aos
nove anos de idade. Sua mãe se preocupava com o fato de que o filho precisava aprender um
ofício, tinha receio de que ele não aprendesse uma atividade laborativa e viesse a passar fome
depois de adulto. Nesse contexto, ela conhece um alfaiate que se dispõe a treinar Florestan
Fernandes. Ele começa entregando ternos para os clientes ricos da alfaiataria, posteriormente
passa a fazer pequenos reparos até que, por ideia da mãe e concessão do patrão, Florestan
passa a viver no trabalho para não gastar dinheiro com passagem e poder extrair o máximo de
aprendizado possível5. A realidade de boa parte da classe trabalhadora como empregadas
domésticas que residem em seus trabalhos bem como alguns vendedores/as que vivem nas
ruas durante a semana.
Dessa época, Florestan se recorda em entrevistas e relatos biográficos que oscilava
entre as duas realidades existentes na sociedade de classes:
O menino que eu era vivia essa amalgamação convertendo-se em um
ser humano de tipo especial, fascinado pelo luxo de uns ou pela pompa dos
que desciam de carros com motoristas de libré, abrindo as portas, diante do
Teatro Municipal ou do Cine Paramount; passando o dia oscilando entre a
fome e a fartura trabalhando como se fosse um adulto... (FERNANDES,
1977, p. 145).

Do período que passou morando naquele serviço, Florestan se recordava de que passou a
habitar o porão do estabelecimento, em uma cama improvisada com colchão feito com sobras
de tecido. Dividia esse espaço com ratos e baratas, na única fresta que dava para a rua. Ele via
apenas o calçado das pessoas, a sombra que elas faziam na parede. Ele chamava
posteriormente do seu “Cine Paramount” particular. De tanto fazer reclamações com a mãe
sobre as condições insalubres que ele estava inserido no seu trabalho, um dia Maria Fernandes
5

Para maior aprofundamento sobre esse período da vida de Florestan Fernandes, consultar o primeiro capítulo
do livro “Florestan Fernandes vida e obra” de Laurez Cerqueira, Expressão Popular, 2013. 2ª edição, p. 11/30. E
também consultar o livro “A Sociologia no Brasil, capítulo 07, Vozes, 1977, volume 7, p. 127-39.
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decide fazer uma visita ao filho e se depara com a realidade deplorável em que ele estava.
Imediatamente retirou Florestan de lá e o levou para casa, afirmando que aquele não era um
espaço digno “nem para um cachorro” (CERQUEIRA, 2013, p.23).
Sobre essas experiências vividas, Fernandes afirma que:
... a variedade de ocupações a que precisei dedicar-me ou as aventuras e
desventuras que pontilharam a minha infância e uma adolescência tão
marcadas pela necessidade de ganhar a vida, de buscar trabalho – por vezes
humilhante e degradante – um instrumento de relação com os outros e de
pressão sublimadora. Fazendo o que me via forçado a fazer também era
compelido a uma constante busca para vencer uma condição em que o
lumpen-proletário (e não o operário) definia os limites ou as fronteiras do
que não era “gente”. Antes de estudar esse processo na pesquisa sobre o
negro, vivi-o em todos os matizes e magnitudes. A fronteira que me era
negada também era conhecida pela experiência concreta (FERNANDES,
1977, p. 143).

Ainda no que consta às diversas ocupações laborais que exerceu Florestan Fernandes,
na sua infância e, posteriormente, adolescência, é importante recuperar a época em que
trabalhou como garçom no “Bar Bidu”, na rua Libero Badaró, no centro antigo de São
Paulo.6 Esse período foi fundamental para que Fernandes cruzasse com pessoas que o
incentivaram a retomar os estudos. Como Florestan apreciava muito a leitura, ele sempre
estava lendo, entre um atendimento e outro no bar; nos momentos de folga ele se dedicava a
essa atividade (FERNANDES, 1977, p. 147).
Certa vez, ao ser indagado sobre o que fazia em um canto do balcão sempre que estava
parado, animado ele mostra seus livros ao cliente e diz que aproveitava essas oportunidades
de tempo livre para ler.7 A partir desse dia, os professores que frequentavam o Bar Bidu
passaram a convidar Florestan para debates nos quais ele sempre se destacava pela sua
inteligência e percepção de mundo.
Um dia, seus novos amigos questionaram o que ele estava fazendo trabalhando como
garçom, ao que Fernandes responde que teve que abandonar cedo os estudos para poder
6

Quando trabalhou como garçom no Bar Bidu, Florestan Fernandes já estava com 17 anos de idade. Nesse
espaço se relacionou com intelectuais de diversas áreas do saber e se destacava pelo seu interesse voraz pela
leitura, principalmente seu apreço pelos clássicos da literatura mundial, o que não era comum a um jovem da sua
idade vivendo a realidade em que vivia.
7

Antônio Candido relata que o amigo apreciava a leitura e detestava perder o tempo sem fazer nada. Florestan
Fernandes lia sempre que tinha oportunidade, fosse nos trabalhos que teve, no estribo do trem. Certa vez cruzou
com ele pelos corredores da Faculdade Maria Antônia e ele estava lendo “Uma vida de Buda”. Segundo o autor,
o gosto diversificado pela leitura contribuiu para que Fernandes se enriquecesse intelectualmente em todos os
aspectos que a leitura pode proporcionar. (Informação extraída do relato de Antônio Cândido no documentário
“Florestan Fernandes o mestre”, TV Câmara, 2013).

30

sobreviver e auxiliar na subsistência dele e da mãe. Foi quando os amigos o incentivaram a
procurar um curso de madureza8.
Animado com a possibilidade de voltar a estudar, Florestan Fernandes chega em sua
casa e conta para a mãe que decidiu fazer o curso de madureza no Colégio Riachuelo, que por
ser próximo ao seu local de trabalho facilitaria a permanência na escola. Maria Fernandes se
desesperou e disse que não queria que o filho estudasse. Ao ser questionada por Florestan
referente ao porquê dessa reação, sua mãe diz que tinha medo dele se tornar um homem “das
letras” e sentir vergonha dela por ela não saber ler e escrever. (FERNANDES, 1977, p.147)
Fernandes se entristeceu diante da postura da mãe, mas posteriormente formula uma
teoria a respeito dessa situação que explica o fato de muitos trabalhadores não incentivarem
seus companheiros a estudar e buscar atingir patamares sociais mais elevados:
Para mim havia dois tipos de seres humanos e de mundos. Uns viviam
dentro do poço e não conseguiam sair dele. Quando tentavam, ou os que
andavam na superfície pisavam em suas mãos, e eles caíam, ou os que
estavam lá dentro puxavam-nos para baixo. Não havia um sentimento de
ódio contra isso: o fato era aceito como “natural”, o preço que muitos tinham
de pagar por sua sina. De outro lado, contudo, custou-me entender o sentido
profundo do comportamento dos que estavam dentro do poço. Somente mais
tarde, estudando o negro, é que iria descobrir que não se tratava de
demonstração rústica de falta de solidariedade. Era uma forma extrema de
amor, de apego humano aos entes queridos. Os que saíam, se separavam,
eram perdidos. Aos poucos tornavam-se outras pessoas, mudavam-se de
bairro e, por fim, deixavam de visitar os amigos e os parentes, ou mesmo,
“rompiam relações” com eles. A alternativa consistia em impedir a evasão, o
que criava uma forma inelutável de fraqueza – pois o círculo de ferro se
fechava a partir de fora e a partir de dentro – pela qual se consolidava um
modo brutal de autodefesa do “nós coletivo (FERNANDES, 1977, p. 150).

A formulação apresentada por Fernandes explica perfeitamente a dinâmica que perpassa a
sociabilidade capitalista, tanto no que diz respeito às classes dominantes não permitirem aos
trabalhadores adentrarem seus espaços privilegiados, se fechando dentro de “círculos de
ferro” quase que impenetráveis, quanto pelo fato da dinâmica apresentada também ocorrer no
seio da classe trabalhadora, não significando em absoluto que os companheiros trabalhadores
não desejem que seus iguais saiam das condições precárias de vida.
Já no curso Madureza, Florestan Fernandes troca de emprego, graças à ajuda de alguns
professores, se tornando representante de vendas em uma empresa farmacêutica, com um
salário maior e mais tempo para estudar, ele podia se dedicar mais ao curso. Nesse período,
Curso de madureza se assemelha ao antigo supletivo e ao que hoje conhecemos por EJA – Educação para
Jovens e Adultos, uma espécie de nivelamento escolar.
8
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Fernandes vai se observando pela primeira vez como intelectual e vislumbra a possibilidade
de ser professor (FERNANDES, 1977, p. 148-149).
Terminado o curso madureza, Fernandes decide fazer faculdade. Ele gostaria de ter feito
engenharia química, mas o curso era em tempo integral, e as condições materiais concretas
não lhe propiciavam condições financeiras para a aquisição do material didático para a
manutenção e a conclusão do curso. Considerando que, em 1941, a USP não oferecia cursos
noturnos e ele precisava trabalhar, deveria escolher um curso de meio período. Foi quando
optou pelo curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo.
A escolha das Ciências Sociais e Políticas ocorreu por conta das
oportunidades que coincidiam com meus interesses intelectuais mais
profundos. No caso, a “escolha de uma profissão” quase não contou. Queria
ser professor e poderia atingir esse objetivo através de vários cursos. O meu
vago socialismo levou-me a pensar que poderia conciliar as duas coisas, a
necessidade de ter uma profissão e o anseio reformista de “modificar a
sociedade” cuja natureza eu não conhecia bem, mas me impulsionava na
escolha das alternativas. Decidi-me pela seção de Ciências Sociais da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Esta herdava um “bicho da
cidade”, em processo de desdobramento intelectual e da descoberta de si
mesmo. Seguindo a ótica atual, alguém poderia escrever: o lumpenproletariado chega à Universidade de São Paulo. Todavia, não era o lumpenproletariado que chegava lá; era eu, o filho de uma ex-lavadeira, que não
diria para a cidade de São Paulo “agora nós”, como um célebre personagem
de Balzac. Eu levava comigo intenções puras, o ardor de aprender e, quem
sabe, de tornar-me um professor de escola secundária (FERNANDES, 1977,
p. 154).

Para ingressar na faculdade naquela época, era necessário passar pelo exame escrito,
posteriormente pelo exame oral. Os professores que compunham a banca avaliadora eram
estrangeiros, dentre eles os dois Bastides (intelectuais de grande peso à época). Como não
dominava o francês, mas já havia se aproximado de leituras que o ajudariam na realização do
teste oral, Florestan solicitou que a sua arguição acontecesse em português. Tendo sido
autorizado, ele teve que dialogar sobre a “De la Division du Travail Social” (FERNANDES,
1977, p. 155).
Todas as escolhas que Fernandes fez em sua vida eram carregadas da mais pura vontade
de trazer para a sua classe de origem conquistas e vitórias. Fernandes sempre percebeu na
educação pública, gratuita, de qualidade e universal uma possibilidade de transformação da
realidade. A escolha por Ciências Socias, embora estivesse atrelada a sua necessidade de
contribuir para a transformação da realidade dentro do que, em suas próprias palavras, seria
um “vago socialismo”, fez com que ele trilhasse um caminho brilhante, que o levou à
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construção coletiva de um conhecimento de importância para a análise crítica sobre a América
Latina e o Brasil. A pretensão de se tornar um professor de nível secundário o levou a se
tornar o maior sociólogo brasileiro.
O processo de ingresso na universidade não foi fácil. Embora ele fosse leitor voraz e
tenha se destacado no curso madureza, existia um déficit na sua formação educacional e
cultural que o colocava em desvantagem comparado aos demais candidatos vindos das
grandes elites paulistanas. Entre desistir e tentar dar mais um passo à frente, Fernandes optou
por continuar.9 Graças ao seu esforço autodidata e interesse pela leitura, ele consegue ingresso
no curso e, em 1941, de vinte e nove candidatos apenas seis conseguem uma vaga, dentre
eles, Florestan Fernandes.
O ingresso na universidade não significou que as coisas se tornariam “fáceis”. A partir
daquele momento, Florestan, filho de empregada doméstica, autodidata e aluno de um curso
madureza, ingressava em um espaço elitista, no qual o professor sequer se dava o trabalho de
ministrar suas aulas na língua nativa brasileira. Antônio Candido, em seu depoimento, no
documentário “Florestan Fernandes: o mestre” (elaborado pela TV Câmara), diz que os
professores tratavam os brasileiros como povo colonizado. Quem tivesse interesse em
participar dos debates que aprendesse a língua nativa dos professores.10
Como os colegas de turma vinham da classe média ou alta paulistana, não davam
oportunidades para Florestan Fernandes adentrar seu círculo de amizade e companheirismo.
Ele era tratado como um estranho no ninho. A respeito disso, Fernandes relata que:
...eu ficava de fora e sentia que não me cabia alterar as regras tácitas do jogo,
o que tornaria meu cheiro forte de ralé insuportável. Deixei que o tempo
corresse, sem abrandar meu caráter agreste, nascido da insegurança e da
inexperiência (FERNANDES, 1977, p.159).

Desde cedo, Fernandes sente como a universidade foi criada para atender às demandas
das elites brasileiras em oferecer um estudo de qualidade para seus filhos, a fim de que estes
não precisassem mais cruzar o Atlântico em busca de conhecimento. Um aluno como
Florestan Fernandes teve que lutar contra a ideologia dominante nesses espaços, nos quais

9

Mais sobre essa passagem e sobre as demais contidas nesse capítulo consultar o livro: A Sociologia no Brasil,
Florestan Fernandes, 1977, cap. 08, p. 140-179.
O documentário intitulado “Florestan Fernandes: o Mestre” está disponível no endereço eletrônico:
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/162709-FLORESTANFERNANDES---O-MESTRE.html. Sobre a passagem de Florestan Fernandes na universidade e sua dedicação
aos estudos, se atentar ao depoimento de Florestan Fernandes Junior.
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questões como “sobrenome de família”, o local de residência, e as roupas determinavam a sua
inclusão nos grupos de amizade e, em alguns casos, até no trato com os professores e
monitores de algumas disciplinas.
Por isso, quando se tornou professor universitário, Florestan defendeu a construção de
uma outra universidade, diferente daquela que ele experimentou em 1941. Para ele, o
sentimento de pertencimento era o que garantiria um bom aproveitamento da universidade
pública enquanto potencializadora da construção coletiva do pensamento e do fortalecimento
da classe trabalhadora para edificação de uma nova ordem societária.
Frente aos desafios, Florestan era consciente do que queria para si. Dedicou-se, buscando
acesso aos livros de estudos nas bibliotecas públicas da cidade de São Paulo. Por diversas
vezes, passou a madrugada estudando nesses espaços. Com o passar do tempo, foi adquirindo
prestígio entre os professores por sua capacidade ímpar em desenvolver dissertações rigorosas
sobre os temas propostos para estudo e pesquisa (FERNANDES, 1977).
Isso não significa que ele sempre foi assim, como já foi dito anteriormente. Suas lacunas
na formação escolar o prejudicaram um pouco, mas ele fazia das críticas o alicerce para subir
um novo degrau e, da dedicação extrema, o alimento para chegar a ser um intelectual.
Sobre esse processo Florestan Fernandes, 1977, p. 157 afirma que:
Aquele “não era meu mundo”. Eu me descobria e, ao mesmo tempo,
sentia crescer dentro de mim uma vocação adormecida, que me dava forças e
argúcia para aceitar o desafio de tornar-me um professor e um intelectual...
Em suma, o Vicente que eu fora estava finalmente morrendo e nascia em seu
lugar, de forma assustadora para mim, o Florestan que eu iria ser.

Na sua defesa pela educação pública de qualidade, Florestan Fernandes percorreu
caminhos que nem sempre se apresentaram como uma senda florida. Mas a sua vocação
crescia dia após dia, sua dedicação rigorosa era o alicerce para alcançar seus objetivos. Aos
poucos, seu potencial foi se destacando a um ponto inimaginável até mesmo por ele. A morte
simbólica do “menino Vicente” jamais representou a aniquilação do seu passado, mas o
rompimento com os fantasmas do passado e a aceitação da sua potencialidade política e
intelectual.
Por vezes, Fernandes se sentiu intimidado:
A cultura dos meus mestres estrangeiros me intimidada. Eu pensava que
jamais conseguiria igualá-los. O padrão era demasiado alto para nossas
potencialidades provincianas – para o que o ambiente poderia suportar – e
especialmente para mim, com a minha precária bagagem intelectual e as

34

dificuldades materiais com que me defrontava, as quais roubavam grande
parte do meu tempo e das minhas energias do que gostaria de fazer.
Contudo, como me propunha a ser um professor de nível médio, as
frustrações e os obstáculos não interferiram no meu rendimento possível
(FERNANDES, 1977, p. 157).

Como intelectual militante, mergulhado na sociabilidade capitalista, às vezes era quase
impossível acreditar na realização de um sonho. Adentrar os “muros do saber” que circundam
as universidades parecia impossível e, quando se adentra, a densidade teórica e a frieza desses
espaços faziam com que o jovem aluno se sentisse pequeno e incapaz.
Os espaços que anteriormente foram criados para atenderem às demandas das classes
possuidoras parecem que até hoje mantêm essa lógica de pensamento. O estudante de origem
da classe trabalhadora possui diversas barreiras a enfrentar. O relato de Fernandes pode ser
comparado ao relato de inúmeros trabalhadores que, de forma corajosa, decidem trilhar os
caminhos da educação. O maior sociólogo do Brasil ter se sentido incapaz em algum
momento da sua vida prova a sua qualidade humana. O fato de jamais ter se deixado
aniquilar, mesmo diante de todos os desafios para a realização do seu sonho, deve ser
lembrado para que possamos ver em sua vida uma fonte de inspiração.
Por seu brilhantismo acadêmico, Florestan Fernandes passou a despertar interesse em
alguns professores como Paul Hugon11 o qual desenvolveu um trabalho de aproveitamento
estudando o avanço do comércio exterior do Brasil no fim da escravidão a 1940. Com Roger
Bastide12, fez um trabalho sobre “O folclore em São Paulo”. Devido ao seu autodidatismo e
origem de classe, fez um trabalho excepcional que chamou a atenção do professor. A partir
daí, passaram a construir um laço afetivo de amizade. Graças a Bastide, Florestan conseguiu
um trabalho no jornal “Estado de São Paulo” e, posteriormente, no “A folha da Manhã,”
escrevendo os artigos que lhe interessassem.
Tendo se destacado na graduação, o mestrado e o doutorado foram caminhos inevitáveis
para Florestan Fernandes. Com seu rigor científico e dedicação, desenvolveu estudos
monumentais, a exemplo a sua dissertação de mestrado que discorreu sobre a “Organização
Social dos Tupinambás”, uma população indígena brasileira que vivia no espaço geográfico
11
12

Paul Hugon foi da cadeira de Economia Política e História das Doutrinas Econômicas da FFCL-USP.

No livro Sociologia no Brasil, no capítulo oito, Florestan Fernandes fala de como precisou se dedicar para
mostrar aos professores a sua capacidade enquanto estudante que vislumbrava ser um pesquisador. Para isso, se
dedicava na confecção de trabalhos que despertavam o interesse dos professores para, a partir daí, começar a
trilhar o caminho que o levou ao patamar de maior sociólogo.
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que hoje é a cidade de São Paulo e fora totalmente dizimada. O único consenso na academia
era o de que era impossível estudar sua organização social, mas Florestan Fernandes, aos 27
anos, mostrou ser capaz de desenvolver esse estudo e, posteriormente, no Doutorado analisou
a “Função da Guerra na Sociedade Tupinambá”.
Florestan Fernandes, depois de ter se formado na USP, acaba se tornando professor titular
dessa universidade, quando assume a cadeira de Sociologia I, anteriormente ocupada por
Roger Bastide, passando a realizar ações que objetivavam romper com o pensamento cultural
colonizado, oferecendo status de ciência à Sociologia brasileira.
Mas a ditadura burguesa militar, instaurada pelo golpe de 1964, mudou os rumos do
projeto de educação e universidade que estava sendo elaborado por Florestan e outros
intelectuais naquele momento. O governo militar estava decidido a fechar qualquer caminho
da universidade pública que estivesse disposto a questionar a ordem burguesa e tivesse como
horizonte a “revolução contra essa ordem”. Através do Ato Institucional n° 5, o governo
militar aposenta compulsoriamente Florestan Fernandes, exilado no Canadá, tendo sido o
primeiro professor estrangeiro a ser titular de uma cadeira na Universidade de Toronto. Além
de ter lecionado no Canadá, Florestan também atuou como docente nos Estados Unidos.
Sobre a sua aposentadoria e a ditadura militar, consideramos importante um momento
singular que Florestan passou, relatado por seu filho Florestan Junior e seu amigo Antônio
Candido, demonstrando como Florestan Fernandes explicava a sua lealdade para com seus
ideais e a classe trabalhadora13.
O governo militar instaura um inquérito dentro da USP para perseguir os professores
que possuíam horizonte teórico político socialista. Florestan deveria prestar depoimento, mas
se recusa a dar depoimento nesse inquérito que perseguia seus companheiros de luta e decide
entregar uma carta ao coronel da polícia:
A principal virtude do militar é a disciplina e a do intelectual é a
rebeldia crítica; por isso eu não devo aceitar essa situação passivamente. Eu
só me disponho a prestar o depoimento se o senhor aceitar esta carta. Não há
nada de fato. O senhor não precisa se preocupar. Ou o senhor lê a carta e
aceita a carta e eu presto o depoimento, ou o senhor lê a carta, recusa a carta
e eu não faço o depoimento (FERNANDES, apud CERQUEIRA, 2013, p.
87).

13

Sobre esses depoimentos e outros, também orientamos ver o documentário da TV Câmara: Florestan
Fernandes o Mestre. Disponível no sítio eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=ksAT_6HmEK4, acesso
em 05 de maio de 2017.
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No conteúdo da carta, ele firmava seu compromisso com a ciência crítica e criativa,
criticando o governo instaurado em 1964. Ao terminar de ler o documento, o coronel de
polícia leva Florestan Fernandes preso.
Ao se recusar a dar o depoimento, o policial se vê forçado a prender Florestan
Fernandes. Três dias depois, ele é solto, passa em casa e leva o filho, Florestan Fernandes
Junior, para a Faculdade Maria Antônia. Quando Florestan Fernandes chega no saguão de
entrada, todos os alunos vão ao seu encontro e começam a aplaudir sua postura e a cantar o
Hino Nacional em sua homenagem. Segundo Candido (2013), esse foi o momento mais
emocionante que ele presenciara em toda a sua existência.
Outro fato que demonstra sua lealdade para com seus ideais e sua classe de origem foi
quando Florestan Fernandes se desentendeu com Júlio Mesquita, diretor do jornal O Estado
de São Paulo, que lhe deu a oportunidade de começar a publicar seus artigos de opinião no
referido jornal. Certa vez, Júlio Mesquita o chamou em seu escritório dizendo que o nome de
Florestan estava entre os nomes das pessoas que seriam cassadas pela ditadura, mas, pelos
laços de amizade entre eles, ele tirou seu nome da referida lista. Florestan ficou aborrecido
com a ação do amigo, afirmando que não queria ser beneficiado por ter amizade com ele, que
ele não teria coragem de olhar para seus companheiros e ainda afirmou que, se fosse o
contrário, ele (Florestan) não teria poupado o amigo14.
Florestan Fernandes ficou três anos fora do Brasil, lecionando em universidades
estrangeiras das quais destaca-se a Universidade de Toronto. Lá Florestan Fernandes
denunciava os crimes do regime burguês militar, analisando a posição que ocupa um país
capitalista dependente na ordem mundial nesse período, quando decide retornar para o Brasil.
Ele acreditava que seus estudos contra a ditadura eram mais necessários no Brasil do que no
Canadá.
Algum tempo depois de retornar para o Brasil, Fernandes concede uma entrevista à
revista Ensaio:
...quando vim pra cá, pensei: ‘eu fui para Toronto e fiquei lá pensando que
podia lutar ali contra a ditadura’. Depois descobri que lá não se luta contra a
ditadura. Os que nos ouviam eram pessoas que eu não precisava convencer;
além de constituírem um público fechado, minoritário. O esforço maior, lá,
ia na direção de fortalecer a ditadura. Por isso é que pensei: ‘Eu volto para o
Essas informações estão no depoimento de Florestan Fernandes Junior no documentário “Florestan Fernandes
o Mestre”, TV Câmara, Brasília, 2013.
14

37

Brasil e lá eu vou poder lutar’. Vim e não pude lutar coisa alguma, porque,
realmente, de 1973 em diante vivi dentro de um isolamento tremendo. Até
1975 eu tinha o que fazer dentro da produção anterior. Podia viver assim, o
isolamento de maneira equilibrada. Mas, depois eu resvalei. E a
radicalização pela qual eu passei engendrou o desequilíbrio, que tive de
enfrentar como pessoa. Não vá pensar que um intelectual, um sociólogo, está
livre das contingências que afetam todos os seres humanos. E na medida em
que eu estava isolado eu vi amigos e companheiros que sequer se lembravam
de mim... (FERNANDES, apud CERQUEIRA, p. 97,98).

Para o autor, uma das maiores decepções que a ditadura trouxe para sua vida foi a
cooptação de intelectuais que anteriormente estavam do mesmo lado que ele no movimento
que ia de encontro à reforma conservadora e destrutiva da universidade autônoma, livre e
criativa a que estava disposta a ditadura sob a influência de forças estadunidenses.
Ser traído por opositores intelectuais é esperado dentro da ordem vigente, mas não há
nada mais destrutivo que ser traído por seus pares intelectuais. Mesmo diante desse cenário,
ele se manteve firme em seu propósito15. Para Fernandes, o caráter de alguém era sua maior
riqueza e era ele que definiria o lado que o intelectual estaria durante toda sua trajetória de
vida, como ele afirmava:
Se tinha pouco tempo para aproveitar a infância, nem por isso
deixava de sofrer o impacto humano da vida nas trocinhas e de ter résteas de
luz que vinham pela amizade que se forma através do companheirismo (nos
grupos de folguedos, de amigos de vizinhança, dos colegas que se
dedicavam ao mesmo mister, como meninos de rua, engraxates, entregadores
de carne, biscateiros, aprendizes de alfaiate e por aí a fora). O caráter
humano chegou-me por essas frestas, pelas quais eu descobri que o ‘grande
homem’ não é o que se impõe aos outros de cima para baixo ou através
da história; é o homem que estende a mão aos semelhantes e engole a
própria amargura para compartilhar a sua condição humana com os
outros dando-se a si próprio, como fariam os meus tupinambás
(FERNANDES, 1977, p. 144, grifos do autor).

Mesmo tendo sido interrogado, preso, exilado, Florestan jamais deixou-se aniquilar:
Há um Florestan que a ditadura pensou ter morto. Ela não o matou, mas
a universidade o perdeu, na medida em que eu repudiei a vida acadêmica e,
especialmente, o padrão universitário de trabalho, de vida intelectual e de
esperança humana (FERNANDES, apud CERQUEIRA, 2013, p. 105).

15

Quando Florestan Fernandes retorna do exílio, ele se depara com a universidade pública totalmente diferente
de como fora em sua época. O que mais o deixou entristecido foi ver antigos amigos cooptados pela ditadura
militar, única e exclusivamente para assumirem cargos de chefia. O processo de contrarreforma da universidade
púbica proposto pela ditadura não só havia sido incorporado pelas universidades como ocorreu internamente, por
alunos e professores. Para aprofundar o exame desse período da trajetória intelectual militante de Florestan
Fernandes, ver o capítulo oito do livro A Sociologia no Brasil, p. 140/212.
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Após seu retorno para o Brasil, Fernandes ainda se dedicou à atividade acadêmica,
mas as alterações profundas que a ditadura ocasionou nas universidades públicas fizeram com
que o grande mestre perdesse a paixão pela docência.
Florestan Fernandes sempre dialogou com diversas correntes de esquerda, fossem eles
trotskista, anarquistas, socialistas, comunistas, desde a década de 1940 quando militou
organicamente no PSR (Partido Socialista Revolucionário). Para ele, não importava a corrente
de pensamento da esquerda, mas sim o horizonte da luta, que era a consolidação de uma nova
ordem societária.
Na década de 80, do século passado, Florestan recebe um convite do Partido dos
Trabalhadores (PT) para se candidatar a Deputado Federal atuando na Assembleia Nacional
Constituinte. Os dirigentes do PT, à época, acreditavam que a participação de um intelectual
do nível de Florestan Fernandes traria muitos ganhos à classe trabalhadora.
Florestan Fernandes, a princípio, recusou o convite, estava com agravamento no seu
quadro de saúde16 e também acreditava que Brasília não era um local adequado para um
acadêmico como ele. Alguns amigos íntimos de Fernandes, como Antônio Candido,
acreditavam que ele não deveria aceitar a candidatura, preocupados com seu quadro de saúde.
Fernandes acabou aceitando o convite e, para surpresa de todos, rejuvenesceu no processo de
campanha eleitoral. Para ele, estava sendo possibilitado uma oportunidade única, pois
trabalhar no processo constituinte era algo que o fascinava, por atuar na formulação das leis e
poder observar atentamente o comportamento de outros parlamentares, o que lhe possibilitaria
entender ainda mais o Brasil.
Sob o slogan: “Contra a Ideia da Força, a Força das Ideias”, a campanha de Florestan
foi uma das mais belas feitas até hoje no Brasil. Vieram amigos e admiradores de seus
pensamentos, de todas as partes do país. Todos formavam aquilo que alguns denominavam de
“o incrível exército de Florestan Fernandes” (CERQUEIRA, 2013, p. 116).
Fernandes foi eleito no ano de 1986 Deputado Federal Constituinte pelo PT, com
aproximadamente cinquenta mil votos. O que marcou definitivamente os rumos que a
formulação da nova Constituição Brasileira percorreu, pois Florestan sabia muito bem onde
16

Em 1975 Florestan Fernandes precisou passar por uma transfusão de sangue, em decorrência de uma cirurgia
na próstata. O sangue utilizado no referido procedimento clínico estava contaminado com o vírus da hepatite C.
Embora desde novo estivesse acostumado a driblar os desafios da vida, a hepatite crônica, com o passar dos
anos, foi debilitando cada vez mais a sua saúde física.
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estava “pisando” e os desafios que o aguardavam, mas a única certeza que tinha era que,
sendo ele um representante da classe trabalhadora, deveria trazer vitórias para sua classe.
Quando esteve engajado no processo da Assembleia Constituinte, Florestan Fernandes
examinou rigorosamente, pelo prisma marxista, todo o processo, enfrentando embates com
diversos adversários políticos e ideológicos e também dentro do próprio partido.17
Durante o processo da constituinte, Fernandes representou o PT tanto nas fases da
Comissão Temática como na de Sistematização, tendo atuado na Comissão da Família, da
Educação, Cultura e Esportes; Ciência e Tecnologia e da Comunicação; foi suplente na
subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança; na Comissão da
Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições (CERQUEIRA, 2013).
Por sua trajetória acadêmica, Florestan Fernandes era tratado com reverência e
respeito dentro do Senado Federal por todos os seus colegas de trabalho. Para Florestan
Fernandes, a burguesia brasileira tinha em suas mãos uma oportunidade, pois a Constituinte
poderia representar para o Brasil um rompimento definitivo com a ordem colonial e dentro de
uma democracia (ainda que burguesa) repensar os rumos do país na direção com o
rompimento com as correntes que, historicamente, aprisionavam o país aos países
imperialistas.
Entretanto, a burguesia brasileira, por não possuir um projeto de nação e, sequer,
pretender romper com a condição de capitalista dependente, não aproveitou a oportunidade
histórica que estava diante dela. Os debates eram vazios de conteúdos críticos, os “donos do
poder” tinham como único objetivo assegurar a manutenção do poder nas mãos de poucos,
assegurar o domínio da Igreja e proibir o maior número possível de avanços à classe
trabalhadora.

17

Após a formação do que seria a bancada constituinte, em reuniões de estratégia e organização do PT, Florestan
Fernandes manifestou interesse em participar da subcomissão de educação, visto que toda sua trajetória
acadêmica e de militância estava inclinada na defesa da educação pública gratuita de qualidade (ressaltando que
Fernandes acreditava na revolução educacional enquanto um dos caminhos possíveis para a revolução social).
Dentro do partido, existiam outros candidatos que se predispunham a assumir a subcomissão pleiteada por
Florestan. Mesmo alegando seu histórico de lutas e militância, parece que seu discurso não sensibilizou os
colegas de partido, o que o deixou deveras incomodado, pensando até em desistir do cargo e retornar para São
Paulo. Após uma conversa com Lula, para tentar convencê-lo a não desistir do mandato, Florestan Fernandes
permanece como titular da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes. (CERQUEIRA, 2013)
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Nas palavras do próprio autor, faltou nos deputados constituintes uma consciência
jurídica e política do processo de transformação que a Constituinte representava para o Brasil,
mesmo que representasse uma “revolução dentro da ordem” burguesa.
Uma constituição envolve a distribuição do poder na sociedade civil e o
modo de usar socialmente o poder político estatal. Se esses são problemas
graves nas nações capitalistas mais avançadas, imagine-se na periferia! As
constituições anteriores puderam ser protegidas pelos privilégios que a
extrema concentração de prestígio social, de riqueza e de poder conferiram
às classes dominantes... Agora, não há como estabelecer a “paz social” à
força ou obter um mínimo de articulação entre os interesses antagônicos das
classes sociais (FERNANDES, 1989, p. 108).

Durante todo o processo Constituinte, Fernandes fez reflexões importantíssimas sobre
a realidade em que estava inserido. Para se falar em democracia, é preciso entender como ela
se materializa na ordem burguesa e, particularmente no capitalismo dependente, como
analisaremos adiante. A debilidade da burguesia, ou seja, a sua incapacidade de conduzir um
projeto de nação independente no Brasil, fazia com que a única preocupação com a nova
Constituição fosse a de manter o tripé de concentração de “prestígio social, riqueza e poder”,
elementos necessários para que “os donos do poder” mantivessem seus interesses garantidos.
Em uma sociedade marcada pelo colonialismo, romper com a ordem é ainda mais
complexo, e Florestan apontou isso em sua obra, pois para ele o conhecimento somado à
militância era a chave mestra que levaria à “revolução contra a ordem burguesa”.
Detivemo-nos em buscar qual o número de emendas parlamentares o Deputado
Florestan Fernandes apresentou à Constituinte a fim de auxiliar, na visão do leitor, a origem
dos temas debatidos pelo sociólogo. Segundo Neves (2009), em sua pesquisa sobre as
emendas constitucionais apresentada por Fernandes, foi possível encontrar 94 (noventa e
quatro) propostas de emendas apresentadas.
Das 94 emendas, foram aprovadas, ou parcialmente aprovadas, 33 de suas propostas,
que são elencadas por Neves (2009) nas tabelas a seguir:
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QUADRO I
Distribuição temática das Emendas Parlamentares apresentadas por Florestan
Fernandes na Assembleia Constituinte

Tema

Subtema

Total
27

Conceituação e organização do sistema de ensino

Educação

Comunicação

Liberdades
Individuais

Ciência e tecnologia

9

Universidade

3

Aposentadoria de professores

2

Formação dos jovens (para a vida e o trabalho)

2

Lazer e desporto na formação do jovem

2

Formas de conhecimento

1

Sistema de concessão ou autorização

4

Organização do sistema de comunicação do País

4

Instituição do sistema público de comunicação

2

Legalização do aborto

3

Divórcio direto

3

Liberdade de expressão

1

46

10

9

1
Autorização para experimentos com genética humana
1

Liberdade reprodutiva
Tema

Subtema
13º salário para aposentados

Aposentadoria

Família

Menor

Outros

Total

Tema

4
3

Aposentadoria integral para homens e mulheres aos 60 anos
Contagem de tempo para concessão de aposentadoria especial no
serviço público

1

Conceituação e redação

3

Direito à investigação de paternidade

1

Direitos iguais para filhos biológicos, nascidos ou não do
casamento, e adotivos

1

Criança

3

Adolescente

1

Correção de aspectos formais (redação)

7

Organização econômica do Estado

2

Incentivo governamental ao desporto

2

8

5

4

12

1
Conselhos de ética dos executivos e legislativos estaduais
Total
Fonte: Maria Aparecida Neves, 2009.

94
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Ao analisarmos a Tabela I, podemos identificar que Florestan Fernandes, enquanto
Deputado Federal Constituinte, teve forte participação nas discussões que envolviam os
interesses dos “de baixo”. Das 94 propostas de Emenda Constitucional apresentadas pelo
autor, gostaríamos de dar destaque para a área de Educação, na qual apresentou 46 sugestões
de Emenda Constitucional, o que evidencia a seu apreço pela área em questão. Seus projetos
também demonstram a posição de defesa intransigente dos interesses da sua classe de origem.
Fernandes identificou no processo constituinte um momento histórico importante e que um
representante dos “de baixo” deveria enfrentar com coragem os desafios que um Senado
ultraconservador e guiado pelos interesses dos estratos das classes dominantes brasileiras,
poderia representar. Mesmo que sua proposta não fosse aprovada, Fernandes defendia até o
fim aquilo que ele considerava pertinente aos “de baixo”. As demandas que eram trazidas
pelos movimentos sociais precisavam de voz no Senado e ele assim o fez, ofereceu a sua voz
aos “de baixo”.
QUADRO II
Descrição das Emendas Parlamentares apresentadas por Florestan Fernandes
aprovadas
Emenda

Fase

Situação

Tema

212

Sub. VIII-A

Parc. Aprovada

Ensino em português, garantido em língua
materna para indígenas.

216

Sub. VIII-A

Parc. Aprovada

Garante a autonomia universitária.

225

Sub. VIII-A

Aprovada

Cria
Conselho
Nacional
Desenvolvimento da Educação.

20

Sub. VIII-B

Parc. Aprovada

Estabelece que compete ao Estado
garantir o financiamento da ciência e
tecnologia.

63

Sub. VIII-B

Parc. Aprovada

Estabelece limites para concessão e
permissão de emissoras de rádio e TV.

788

Sub. VIII-B

Parc. Aprovada

Cria o sistema público de comunicação.

789

Sub. VIII-B

Parc. Aprovada

Estabelece limites para concessão e
permissão de emissoras de rádio e TV.

Parc. Aprovada

Estabelece que compete ao Conselho
Nacional de Comunicação outorgar
concessões e autorizações de rádio e TV e
de transmissão de imagens e sons.

790

Sub. VIII-B

de
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35

Sub. VIII-C

Aprovada

Garante educação pública de zero a seis
anos, com lazer.

36

Sub. VIII-C

Parc. Aprovada

Define a condição dos adolescentes e sua
assistência pela família e o Estado.

21

Sub. VIII-C

Aprovada

Garante a
paternidade.

22

Sub. VIII-C

Aprovada

Garante aposentadoria integral
homens e mulheres aos 60 anos.

23

Sub. VIII-C

Parc. Aprovada

Constitucionaliza o pagamento do 13º
salário para aposentados.

27

Sub. VIII-C

Parc. Aprovada

Altera a redação do termo "família" de
"célula
básica"
para
"instituição
fundamental da sociedade".

28

Sub. VIII-C

Aprovada

29

Sub. VIII-C

Parc. Aprovada

Altera a redação do artigo relativo a
planejamento familiar.

129

Com. VIII

Parc. Aprovada

Estabelece que a União deverá incentivar
o desporto.

Emenda

Fase

Situação

Tema

133

Com. VIII

Parc. Aprovada

Garante a autonomia do Conselho
Nacional
de
Desenvolvimento
da
Educação.

Parc. Aprovada

Estabelece que o Estado promoverá a
expansão equilibrada da pesquisa
empírica básica, do conhecimento
científico teórico e do desenvolvimento
tecnológico.

135

Com. VIII

livre

investigação

Garante direitos iguais
biológicos e adotivos.

para

de
para

filhos

187

Com. VIII

Aprovada

Garante liberdade de expressão, criação,
produção, circulação e difusão também à
ciência, além da arte e da cultura já
previstas no artigo.

188

Com. VIII

Parc. Aprovada

Obriga o Estado a garantir financiamento
regular às instituições públicas de ensino e
pesquisa.

189

Com. VIII

Parc. Aprovada

Trata da condição do mentor.
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457

Com. VIII

Parc. Aprovada

Garante a participação de representantes
de "entidades expressivas da sociedade
civil" nos conselhos de ética de órgãos
culturais dos legislativos e executivos
estaduais.

5449

Sistematização

Parc. Aprovada

Prevê a existência de instituições
educacionais sem fins lucrativos.

5451

Sistematização

Parc. Aprovada

Proíbe ensino religioso em escola pública.

5452

Sistematização

Parc. Aprovada

Determina que o Estado promoverá o
desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, que devem ter autonomia.

5545

Sistematização

Parc. Aprovada

Determina que verbas públicas serão
destinadas exclusivamente a escolas
públicas.

5546

Sistematização

Aprovada

Altera redação do artigo relativo ao
turismo.

5556

Sistematização

Aprovada

Redação.

5557

Sistematização

Aprovada

Redação.

17048

Sistematização

Parc. Aprovada

Estabelece que o ensino é obrigatório dos
6 aos 16 anos, público e gratuito,
incluindo alimentação e material escolar;
prevê porcentuais que entes federados
devem destinar à educação

Emenda

Fase

Situação

Tema

33710

Plenário

Aprovada

Determina que o Estado promoverá o
desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, que devem ter autonomia e
solucionar os problemas nacionais.

33975

Plenário

Aprovada

Institui o salário-educação.

Com. VIII – Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da comunicação
Sub. VIII-A – Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes
Sub. VIII-B – Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação
Sub. VIII-C – Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso
Com. IX – Comissão de Sistematização
Fonte: Maria Aparecida Neves, 2009.

Pelo exame cuidadoso das tabelas fica evidente o destaque dado à educação. O
sociólogo também se preocupou com algumas outras áreas da vida humana, como o fato de
propor que filhos fora do casamento e filhos adotivos não sofressem tratamento diferenciado.
Ele rompeu com uma corrente preconceituosa de décadas. Ao tratar do termo, estava evitando
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que seu passado de criança se repetisse, pois sentiu na pele as amarguras que é ser de uma
família que “foge” aos padrões conservadores da sociedade burguesa.
Todas as emendas propostas por Fernandes são relevantes e mereceriam destaque,
principalmente no que se refere à educação – matéria de debate desta pesquisa – mas cabe
ressaltar a Proposta de Emenda Constitucional 212, que garante que o ensino no Brasil, em
todos os níveis, seja aplicado em português brasileiro, assegurando também que os índios
tenham acesso à educação e essa seja ministrada em sua língua materna.
Essa ação foi impulsionada por toda dificuldade que Florestan passou quando
ingressou na universidade. O fato de seus professores sequer terem o trabalho de aprender a
língua portuguesa brasileira para ministrar a aula tornava tudo ainda mais desafiador para
aquele que não teve uma boa base de educação que antecedeu seu ingresso na universidade.
Quando teve a oportunidade de garantir que todo trabalhador tivesse assegurado o direito de
aprender na sua língua materna, Florestan Fernandes buscou representar um avanço no acesso
à educação.
Defensor inexorável da educação pública, gratuita e de qualidade, Florestan Fernandes
travou uma briga direta com o lobby das escolas privadas, à época fortemente comandada pela
Igreja Católica que, na concepção de Fernandes, era uma das grandes responsáveis por moldar
e controlar a formação intelectual e moral dos sujeitos sociais no sentido da manutenção da
ordem social tradicional. Para Florestan, a verba pública deveria ser destinada única e
exclusivamente à educação pública:
A dispersão dos recursos oficiais, destinados à educação, vai prejudicar
frontalmente e em conjunto todas as medidas de democratização do ensino
que se impõe. Dado o volume de responsabilidades educacionais do Estado e
a escassez de meios para atendê-las, essa dispersão nos levará a algo que só
pode ser definido como devastação pura e simples dos recursos públicos de
forma improdutiva ou semi-produtiva. Doutro lado, além de servir
diretamente a interesses imediatistas dos proprietários de escolas
particulares, vai tornar impossível uma intervenção maior do Estado na
distribuição das oportunidades educacionais em bases justas ou equitativas
(FERNANDES, 1966, p. 132).

Verba pública para educação pública já era uma bandeira defendida por Florestan em
toda a sua trajetória intelectual militante. A Assembleia Constituinte era o horizonte possível
para tornar essa defesa um princípio constitucional. O discurso do sociólogo evidencia a sua
preocupação com os “de baixo” e a denúncia dos interesses políticos e econômicos dos que
defendiam a educação como “mercadoria”, não uma mola propulsora para transformação da
realidade, mesmo que seja dentro da ordem. Essa proposta de Florestan Fernandes foi
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derrotada em todas as fases pela bancada conservadora que pretendia manter intocável os
interesses mercantis dos donos de escolas privadas.
A participação de Fernandes no processo Constituinte foi de suma importância para a
materialização das reivindicações da classe trabalhadora, historicamente advindas de um
processo de lutas, geradas pela contradição entre Capital x Força de Trabalho, o que em um
país capitalista dependente se intensifica ainda mais. O golpe militar de 1964 aprofundou
ainda mais o abismo existente entre os donos do poder e a grande massa trabalhadora. Sua
postura intransigente de defesa pelos interesses dos “de baixo” garantiu a aprovação de
emendas fundamentais a sua classe de origem, fossem elas aprovadas na sua integralidade ou
parcialmente.
De acordo com Cerqueira (2013, p. 146):
Entre outros temas, Florestan votou contra a pena de morte, o mandato
de cinco anos para Sarney e a legalização do jogo de bicho. Votou a favor do
rompimento de relações diplomáticas com países que mantinham política de
discriminação racial, da limitação do direito de propriedade produtiva, do
mandado de segurança coletivo, da legislação do aborto, da estabilidade no
emprego, da remuneração 50% superior para o trabalho extra, da jornada
semanal de 40 horas, do turno ininterrupto de seis horas, do aviso prévio
proporcional, da pluralidade sindical, da soberania popular, do voto aos 16
anos, do presidencialismo, da nacionalização do subsolo, da estatização do
sistema financeiro, do limite de 12% ao ano para os juros reais, da proibição
do comércio de sangue, da criação de um fundo de apoio à reforma agrária,
da anistia aos micro e pequenos empresários e da desapropriação da
propriedade produtiva.

Talvez, em um primeiro momento, pudesse parecer desinteressante apresentar (mesmo
que de forma concisa) um pouco sobre a trajetória de vida do grande mestre Florestan
Fernandes, mas é impossível entender a sua postura crítica a favor dos “de baixo”, seu rigor
científico para com a produção intelectual e seu amor pelos seres humanos, sem antes
conhecer os caminhos que trilhou na elaboração do seu pensamento sociológico e
educacional.
Fernandes soube aproveitar sempre o lado positivo de todas as situações e apreendeu
com as realidades que viveu. Com os “de baixo”, aprendeu as lições de caráter que carregou
até o último dia da sua vida. Com os “de cima” aprendeu que um homem não se mede pelo
que possui.
Nas análises apresentadas até aqui, podemos conhecer um pouco mais sobre a
formação humana e acadêmica dos maiores interpretes da realidade brasileira, é evidente que
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o eixo condutor da sua obra é a luta de classes expressa na contradição entre capital e
trabalho.
A defesa intransigente dos interesses dos “de baixo”, a convicção da necessidade de
rompimento com a ordem burguesa, o rigor crítico e a interpretação das particularidades do
desenvolvimento do capitalismo no Brasil são constituintes da obra sociológica de Florestan
Fernandes.
Na interpretação do pensamento sociológico de Florestan Fernandes, é apontado que
existem duas fases na trajetória do autor: um acadêmico reformista, outra, militante
revolucionária.

Também há interpretações que consideram que seu pensamento é

caracterizado por um “ecletismo bem temperado”, pois Florestan Fernandes utilizaria outros
clássicos do pensamento sociológico para embasar o seu pensamento. Como indicações que
seu pensamento é plural, que embora ele tenha “bebido de outras fontes” dentro da
Sociologia, o eixo condutor da sua obra é a luta de classes, pelo diálogo fecundo estabelecido
com a tradição marxista.
Compreender um pouco mais da trajetória intelectual militante de Florestan Fernandes
e a interlocução que estabeleceu com as diferentes matrizes do pensamento sociológico é a
tarefa que realizaremos a seguir.
1.2 Ecletismo temperado ou pluralismo? A interlocução de Florestan Fernandes com as
diferentes matrizes do pensamento sociológico
Florestan Fernandes é o fundador da Sociologia crítica no Brasil. Toda a
sua produção intelectual está impregnada de um estilo de reflexão que
questiona a realidade social e o pensamento (IANNI, 1987).

Como apresentado no item anterior, as histórias não ocorrem de forma linear. O
acontecer dos fatos é marcado por idas e vindas que configuram os fatos históricos que
constroem a realidade individual e coletiva. A apresentação linear de um acontecimento,
pensamento, ou mesmo a trajetória da vida de alguém, se dá apenas de forma didática, para
que os fatos narrados sejam clarificados ao leitor de determinada obra.
A história de vida de Florestan Fernandes, se “(con)funde” com a história e realidade
de muitos brasileiros que compõem a classe trabalhadora: filho de uma empregada doméstica,
pai desconhecido, teve que enfrentar a dura realidade da vida já na infância, trabalhando
desde os seis anos como engraxate no centro histórico da cidade de São Paulo, balconista,
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representante comercial, dentre outras ocupações, retomando os estudos somente na
adolescência.
É nesse cenário de dura realidade para uma criança que teve sua infância sacrificada, e
para o adolescente que teve que driblar os desafios impostos ao filho do/a trabalhador/a que
almeja mudar de vida através da educação, que se apresenta uma marca na trajetória
intelectual e militante de Florestan Fernandes, despertando seu olhar para a crítica à sociedade
capitalista desde a mais tenra infância, que contribuiu para sua concepção de ciência engajada.
No pensamento intelectual militante de Florestan Fernandes, a concepção de ciência
está vinculada não apenas à leitura da realidade, mas também à sua transformação. O
pesquisador, ao fazer análises da realidade, deve levar em consideração que o estudo
elaborado por ele poderá contribuir para a manutenção da ordem capitalista vigente, ou para a
ruptura com a ordem, construindo o socialismo e, posteriormente, o comunismo. Essa forma
de pensar, na leitura de mundo do autor, contribui para a formulação de uma ciência que
rompe com a neutralidade científica. Ao se produzir conhecimento, o pesquisador não pode se
manter neutro, nas palavras do próprio Fernandes “na verdade, os paladinos da ‘neutralidade
científica’ não são neutros senão na aparência. Eles apenas deixam de evidenciar as
polarizações ideológicas, subjacentes às suas análises e descrições da realidade”
(FERNANDES, 1977, p. 13).
Ancorados nessa concepção de ciência, afirmamos que a neutralidade cientifica é
inviável no campo da ciência engajada com a ruptura com a ordem capitalista. O socialismo,
na nossa concepção, é o único caminho possível que poderá romper com a barbárie do modo
de produção reprodução capitalista, sobretudo com o capitalismo dependente, que traz em seu
cerne elementos ainda mais intensificadores das desigualdades existentes entre os que
possuem e os que não possuem renda, prestígio social e poder.
Quando se busca conhecer a monumental obra intelectual de Florestan Fernandes, a
perspectiva dos “de baixo” é uma profunda marca na sua trajetória de vida pessoal e
acadêmica. Destacamos um importante ponto apresentado no item anterior no qual
reafirmamos a postura rigorosa do autor no sentido de se manter fiel a sua classe de origem,
fazendo do seu estudo militante uma verdadeira ferramenta de combate a favor da classe
trabalhadora.
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O corte de classe, eixo condutor de suas análises sobre a realidade Latino-Americana,
e toda sua militância a favor da educação pública e gratuita se dá pelo seu compromisso com
os “de baixo”, os “condenados do sistema”, aqueles que lutam por seus direitos e,
historicamente, são silenciados pelo sistema capitalista, sobretudo pelo sistema capitalista
dependente. A principal preocupação de Fernandes estava inscrita na preocupação da
revolução por parte dos “de baixo”, e isso se destacou na elaboração de uma produção
científica engajada, que trazia o ponto de vista dos oprimidos do sistema. Muito mais do que
apresentar a sua visão de mundo, Fernandes convocava os trabalhadores, os homens do
campo, os condenados do sistema, os operários, homens e mulheres sem voz para pensar
criticamente a realidade brasileira.
O presente item tem como objetivo apresentar alguns de seus escritos e a forma como
o autor desenvolve o seu pensamento intelectual militante, com quem sua obra dialoga, para
adentrarmos ao debate Florestan Fernandes, Eclético ou Pluralista?
Na sua extraordinária obra, no qual a sua visão de mundo e rigor analítico são
evidenciados, sua preocupação com a elaboração de um conhecimento engajado, tanto no que
diz respeito à produção de ciência capaz de interpretar a realidade, mas principalmente que
esta seja uma transformadora da realidade, destacamos a compreensão do Brasil enquanto
uma sociedade capitalista dependente18.
A análise de sua origem de classe está na obra de intelectuais como Antônio Cândido,
Otávio Ianni, Miriam Limoeiro Cardoso, e Kátia Lima que ressaltam a marca de sua origem
de classe em sua trajetória acadêmica, como fica evidente na seguinte afirmação de Antônio
Candido:
...é preciso destacar as qualidades humanas que fazem dele um exemplo e
lhe permitiram construir uma carreira excepcional, a partir de condições as
mais adversas que se possa imaginar (CANDIDO, 2001, p. 36).
Quem leu as entrevistas em que conta a sua infância e a sua
adolescência, as duras batalhas travadas para sair da mais extrema pobreza e
alcançar posições elevadas, impondo-se à opinião culta do país e do
18

Aqui destacamos que o pensamento elaborado por Fernandes oferece ao pesquisador social de diversas áreas
referencial analítico que viabiliza a compreensão da realidade capitalista na sua totalidade e, principalmente, na
sua singularidade, possibilitando conhecer as realidades existentes nesse modo de produção e reprodução da
vida, marcado profundamente por traços de desigualdade entre as classe possuidoras e os de baixo. Esse acervo
analítico cria as bases que o intelectual militante, muito mais do que descrever a realidade, indica a urgência de
transformação da realidade, destacando que não adianta conhecer a realidade sem ter como objetivo a sua
transformação. O conhecimento sem ação política contribui para a manutenção da ordem capitalista, não para
sua ruptura.
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estrangeiro; quem leu tais entrevistas sabe de que esferas partiu e a que
esferas chegou. Mas talvez não avalie o trabalho consciente de
aperfeiçoamento pessoal, sobre todos os aspectos, que caracterizou a sua
vida.
Com efeito, armado desde menino para campanha da sobrevivência
difícil, ele manifestou frequentemente a sua energia por meio da
combatividade e da intransigência dos lutadores íntegros, animado pelo
“orgulho selvagem” – bela forma como que definiu a fibra que permitiu a ele
e a sua mãe, a indomável dona Maria Fernandes, sobreviverem com
dignidade e vencerem o mundo adverso (CANDIDO, 2001, p.65).

Nesse sentido, cabe ressaltar que a obra de Fernandes se destaca pela existência de um
eixo condutor que perpassa toda ela, evidenciando seu compromisso com a sua classe de
origem. Na sua concepção, o intelectual, ao produzir determinado conhecimento, deve fazê-lo
de acordo com a relevância social e política do que se pretende estudar, assumindo uma
postura crítica como intelectual a favor de uma ciência engajada.
Sobre a produção intelectual de Fernandes, consideremos toda ela importante, nesse
sentido. Apresentaremos a seguir um quadro com os livros publicados por Fernandes, no qual
destacaremos o título do trabalho, ano de publicação e breve resumo, ou contexto de sua
publicação. Para isso utilizamos especialmente o levantamento bibliográfico realizado por
Cerqueira (2013).
Por se considerar que todo seu legado intelectual é fundamental para o conhecimento
do seu pensamento no que se refere a compreensão da inserção capitalista dependente do
Brasil na economia mundial e, na apreensão de elementos necessários para se pensar a
realidade e as ações de hoje, acreditamos que a apresentação (mesmo que concisa) da obra
publicada pelo autor é importante. Tanto na elucidação da nossa proposta em apresentar a
existência de um eixo condutor que perpassa o pensamento do autor e para as análises futuras
sobre a proposta apresentada neste item da dissertação.
Destacamos que não colocaremos na tabela os artigos publicados individualmente em
jornais e revistas. Isso se dá pela magnitude numérica de publicações que tornaria o quadro
muito extenso. Por fim, ressaltamos que essa ação também se configura em um convite ao
leitor a se debruçar na leitura dos trabalhos destacados, como possibilidade única de reacender
a chama revolucionária da classe trabalhadora que foi apagada por uma burguesia débil,
egoísta e destrutiva, como analisava Florestan Fernandes.
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QUADRO III
OBRAS DE AUTORIA DE FLORESTAN FERNANDES
Título da Obra

Ano de Publicação

Tradução e introdução da obra
Contribuição à crítica da
Economia Política, de Karl Marx

A

organização

social

1946

1949

1952

Tese de doutoramento

Tupinambá.

A Etnologia e a sociedade no
Brasil. Ensaios sobre aspectos da
formação e desenvolvimento das
ciências no Brasil

Engajado em um partido político
de tendências Trotskista (entre
42/43 e final da década de 40), o
autor milita na divulgação dos
ideais socialistas no Brasil, por
seu rigor teórico e analítico, foi
incumbido a ele fazer a tradução
e introdução de uma das
principais obras de Marx no
país, antes mesmo de no meio
científico
da
esquerda
o
pensamento do “jovem Marx”
atrair a atenção ao estudo e
debate.
Sendo
reconhecida
academicamente
como
a
primeira obra de fôlego do autor,
esse trabalho rompeu um
paradigma
existente
na
antropologia à época de sua
publicação, pois era consenso a
impossibilidade de estudar uma
sociedade extinta desde o século
XVII. Mas conseguiu fazer uma
dissertação de mestrado na qual
debateu de forma aprofundada a
formação social dos índios que
habitavam a costa brasileira à
época da invasão portuguesa

dos

A função social da guerra na
sociedade Tupinambá

Pequeno Resumo

Nessa obra o autor faz um
apanhado
1958

dos

aspectos

da

evolução da Ciência Social no
Brasil.
Com a colaboração de Roger
Bastide, Fernandes faz uma
pesquisa cientifica sobre a
questão racial, até então sem
precedentes no Brasil. Pela
primeira vez na história do
Brasil, o negro é chamado para a
universidade a fim de ser um
sujeito da pesquisa, não mais um
objeto como era tratado até
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Negros e brancos em São Paulo

1959

1960

Mudanças sociais no Brasil

Ensaios de sociologia Geral e
Aplicada
Folclore e mudança social na
cidade de São Paulo

1960
1961

1962
A sociologia numa
revolução social

A integração do
sociedade de classes

era

nego

de

na

1964

então.
Com esse trabalho,
Fernandes desmistificou o mito
da casa grande e senzala
defendido por Gilberto Freyre.
Nessa obra, Fernandes aborda as
mudanças sociais que ocorreram
no Brasil durante a primeira
República, e alerta para o fato de
que, embora o país buscasse o
desenvolvimento no sentido de
se igualar à civilização ocidental.
Sendo o Brasil um país que
ainda comungava com o antigo
regime, as mudanças sociais no
sentido de resolver os graves
problemas
brasileiros,
apresentando a necessidade de se
discutir a formação capitalista no
Brasil e a importância do
cientista social nesse processo...
O livro aborda os aspectos
teóricos
e
práticos
do
desenvolvimento da Sociologia
no Brasil.
O autor aborda a questão do
folclore na cidade de São Paulo,
as novas relações da cultura
popular
com
o
rápido
desenvolvimento da referida
metrópole.
Nessa obra, o autor mostra a
ciência como uma ferramenta do
homem no sentido de explicar a
sociedade
e
transformá-la.
Aponta os desafios ao cientista
brasileiro que tenha como
horizonte a construção de um
mundo novo nos trópicos.
A obra é marcada pelo discurso
racial inserido na sociedade de
classes, no qual as contradições
existentes entre os que detém o
poder e os dominados se
expressam de forma ainda mais
selvagem ao negro que, durante
toda a sua existência em uma
sociedade capitalista dependente
de origem colonial com bases na
escravidão, sempre terá que
enfrentar a barreira racial
imposta a ele como forma
constitutiva da formação do
capitalismo dependente.
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Educação e sociedade no Brasil

Fundamentos
empíricos
explicação sociológica

1966

da

Sociedade
de
Classes
Subdesenvolvimento

1967

e
1968

Elementos da sociologia teórica
1970

O negro no mundo dos brancos

Comunidade
Brasil

e

sociedade

1972

no

As classes sociais na América
Latina

Capitalismo dependente e classes
socias na América Latina

1972

1977

1973

Nessa obra monumental, o autor
faz um estudo fundamental sobre
sociedade e educação no Brasil,
na defesa de uma educação que
esteja vinculada a um projeto
societário.
Nesse livro, o autor fala do
processo de investigação prática
em si.
O autor apresenta os elementos
teóricos
necessários
à
compreensão de sociedade de
classes e subdesenvolvimento,
apresentando
os
conceitos
trabalhados
por
Weber,
Durkheim e Marx sobre a
temática, elegendo o marxismo
como a matriz de pensamento
ideal
para
quem
deseja
compreender
o
subdesenvolvimento
na
sociedade capitalista dependente.
O livro traz os elementos
empíricos existentes no estudo
da sociologia, apresentando as
matrizes teóricas necessárias à
compreensão macrossociológica
da realidade.
Estudos sobre o negro a partir de
São Paulo, Florestan Fernandes
levanta os caminhos assumidos
pelo preconceito, os seus
disfarces e o processo de
segregação racial. Faz uma
análise de como as raças se
articulam no Brasil, apresenta a
presença do negro no folclore
nacional assim como nos
quadros de religião popular.
Livro no qual foi organizador,
que trata sobre as questões
internas existentes no Brasil.
Tradução em português do livro
publicado no México como “Las
classes sociales en América
Látina (em coautoria com N.
Polantzas e A. Touraine) 1973.
Obra de grande envergadura para
compreensão dos problemas
estruturais existentes na América
Latina e Brasil. Florestan faz
uma análise lúcida sobre a
formação do capitalismo no
Brasil, padrões de dominação
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externa e interna, classes sociais
no Brasil e o padrão de
desenvolvimento que se dá aqui.
A investigação etnológica no
Brasil e outros ensaios

A revolução burguesa no Brasil

A
universidade
reforma ou revolução

1975

1975

brasileira:

Circuito fechado. Quatro ensaios
sobre o “Poder Institucional”

1975

1976

Nesse
livro,
Fernandes
redesenha o contato da sociedade
Tupinambá com os brancos.
Ancorado
na
compreensão
universal de capitalismo em
Marx, Fernandes vai aprofundar
o debate sobre a Revolução
Burguesa não clássica que ocorre
aqui, intensificando seu debate
sobre as particularidades do
desenvolvimento capitalista no
mundo, sobretudo nos países
capitalistas
dependentes
de
origem colonial.
O livro faz um debate profundo
sobre educação superior e
reforma universitária. Fazendo
uma crítica a reforma que se
orienta pelos modelos arcaicos
da escola superior mostrando
que podemos reconstruir a
universidade convertendo-a em
uma nova realidade.
O livro reúne textos autônomos
de Fernandes escritos entre 1966
e 1976. Época de grandes
transformações na vida no país.
É importante destacar os títulos
dos estudos existentes na obra
para situar o leitor na
importância da mesma: “A
sociedade escravista no Brasil”,
“25 anos depois: o negro na era
atual”, “A ditadura militar e os
papéis políticos dos intelectuais
na
América
Latina”,
“A
Universidade em uma sociedade
em desenvolvimento”. Faz um
debate importantíssimo sobre o
fato do país não ter “aberto o
circuito” de uma sociedade
capitalista especialmente fechada
à inclusão efetiva da maioria de
seus cidadãos.
Um livro
essencial para se entender o
Brasil hoje, pela atualidade do
seu debate.
Livro
de
contribuição
monumental para a compreensão
da formação do pensamento
sociológico no Brasil. Destaca-se
por sua característica orgânica
do autor com a obra. São vários
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A
Sociologia
no
Brasil.
Contribuição para o estudo de sua
formação e desenvolvimento

1977

Livro gerado a partir de uma
entrevista
concedida
por
Florestan Fernandes à revista
Trans/form/ação
da
Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho –
UNESP – Campus de Assis
(Faculdade de Ciências e Letras)
que
traz
um
inventário
intelectual militante do autor.

1978
A condição de sociólogo

1978
O folclore em questão

1978
Lenin, organização e introdução

Da guerrilha ao socialismo: a
Revolução Cubana

Apontamentos sobre a ‘Teoria do
Autoritarismo”

ensaios publicados em períodos
diferentes reunidos em um
exemplar. Damos destaque ao
oitavo capítulo: “Em busca de
uma sociologia crítica e
militante” no qual o autor faz
uma autobiografia riquíssima em
detalhes para discorrer sobre a
formação
do
pensamento
sociológico e daquilo que alguns
apresentavam como a “Escola
Paulista de Sociologia”, expondo
a sua versão da própria história
de vida.

1979

1979

O livro mostra a possibilidade de
se estudar o Folclore de forma
crítica, como possibilidade de se
entender a cultura produzida pela
classe trabalhadora no Brasil.
Esse livro faz parte da coleção
“Grandes Cientistas Sociais”,
idealizada e organizada por
Florestan Fernandes, que tinha
como objetivo fazer uma
tradução em larga escala dos
grandes nomes do pensamento
sociológico.
Nesse livro, Florestan Fernandes
faz um quadro teórico e histórico
minucioso
da
Revolução
Cubana, possibilitando ao leitor
conhecer em detalhes como se
deram
as
experiências
e
implantação do poder popular.
Com base em anotações feitas
em sala de aula, no período que
lecionou na PUC São Paulo,
Florestan traz à tona um livro
importantíssimo para se entender
a Teoria do Totalitarismo.
Apresenta a polarização entre
Revolução e Contrarrevolução e
os regimes socialistas da época
que
travavam
disputa
hegemônica com as grandes
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potências capitalistas.

Brasil: em compasso de espera
1980

A natureza
Sociologia

sociológica

da

Movimento socialista e partidos
políticos

Poder e contrapoder na América
Latina

O que é revolução?

1980

1980

1981

1981

Um livro que coloca o leitor
diretamente
nos
conflitos
existentes no período da
Ditadura
Burguês
Militar,
ocorrida no Brasil no golpe de
1964. Oferece ao leitor a
possibilidade de ler os textos
produzidos no “calor da hora” e
os temas necessários como
“ordem do dia” no combate à
ordem existente.
No livro, o autor busca, como
sempre,
explicar
sociologicamente a evolução e a
estrutura da sociedade de
classes. Nessa obra, destacamos
o debate sobre “Capitalismo
Competitivo,
Capitalismo
Monopolista e Socialismo em
transição”.
O livro aborda, de forma
didática, como se deve construir
a Revolução Social e o papel
fundamental
da
classe
trabalhadora
como
sujeito
histórico desse processo.
Na nossa análise, esse livro é
importante como um todo, mas
daremos destaque ao debate feito
pelo autor sobre o conceito de
fascismo. Fundamental para
quem quer entender os rumos
que trouxeram o Brasil onde ele
se encontra hoje (2019) e
entender
essa
terminologia
fortemente usada para se
denominar a atual fração da
burguesia brasileira no poder.
O livro trata dos dilemas para a
realização
da
Revolução
Brasileira. Indispensável ao
intelectual militante que almeja a
ruptura com a ordem e rever a
posição da esquerda no Brasil e
no Mundo.
Destacado por ser o 30° livro de
autoria de Fernandes, esse livro
traz elementos fundamentais
para compreensão do que foi o
golpe de 1964. Sua estrutura
interna, e externa permite que o
leitor entenda o papel da
burguesia nesse processo e o da
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A ditadura em questão

K. Marx – F. Engels: história,
organização e introdução

A questão da USP

Que tipo de República?

Nova República?

O processo constituinte

A Constituição inacabada

1982

1983

1984

1986

1986

1988

1898

classe trabalhadora.
Outro livro monumental da série
“Grandes Cientistas Sociais”.
Cabe salientar que o livro foi
inteiramente
escrito
por
Fernandes,
destacando
seu
domínio e familiaridade com a
corrente marxista e com o
próprio Marx e Engels.
Nos 50 anos da Universidade de
São Paulo, o autor pública um
livro para a coleção Qualé da
editora Brasiliense fazendo um
apanhado histórico sobre a
referida
universidade,
oferecendo
uma
visão
panorâmica sobre os mitos e
realidades sobre a USP
O livro traz artigos publicados
na Folha de S.Paulo a partir do
histórico
movimento
das
“Diretas Já” (1984) e avançando
até a convocação do Congresso
Constituinte (1986). Os artigos
cobrem o fim da ditadura militar
(1985)
e
o
subsequente
nascimento da chamada “Nova
República”. Que tipo de
República ela será?, questiona
então o livro. Também traz o
debate
referente
a
“Os
intelectuais em perspectiva”,
tratando o livro tanto de
conjuntura
política
como
trazendo a concepção de ciência
para o autor.
Um livro que relata, de forma
expositiva, rica em detalhes, a
república deixada de herança
pelo golpe militar de 1964.
Nesse livro, o autor faz uma
análise crítica sobre como se deu
o processo constituinte da nova
carta magna brasileira.
Observador privilegiado por sua
condição
de
parlamentar,
Fernandes relata e analisa nesse
livro a partir de sua perspectiva
marxista
revolucionária
engajada.
Um dos marcos do autor na
discussão sobre educação. O
livro traz sua experiência na luta
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O Desafio Educacional

Pensamento e ação: o PT e os
rumos do socialismo

O significado do Protesto Negro

A transição Prolongada

As lições da eleição

Depoimento. Coleção memória
viva da educação brasileira

1989

1989

1989

1990

1990

1991

pela educação pública de
qualidade, dando um panorama
da educação do primeiro ao
terceiro grau no Brasil, os
desafios impostos e o papel do
professor na transformação do
concreto.
O livro é uma reflexão sobre o
Partido
dos
Trabalhadores.
Trazendo uma coletânea de
material variado, produzido
durante a campanha eleitoral e o
exercício do mandato de
deputado; artigos de jornal
redigidos entre 1984 e 1988;
entrevistas; discursos; boletins
da sua campanha eleitoral;
debates parlamentares dos quais
Florestan participou; diálogos
com militantes do PT e um
ensaio que faz o balanço dos
dilemas enfrentados pelo Brasil
ao final da década de 1980.
"O significado do Protesto
Negro", originalmente publicado
em 1989, além de reproduzir na
íntegra os textos da anterior, traz
como anexo a proposta de
emenda constitucional feita por
Florestan Fernandes em 1994,
quando deputado federal. Lança
uma proposta muito completa de
reparação ao povo negro, o seu
pronunciamento a respeito desta
emenda, bem como uma carta
dirigida à liderança do PT na
câmara por ocasião dessa
proposta.
No livro, Fernandes fala do
período pré e pós-constituinte.
Fernandes faz uma análise sobre
o movimento Diretas Já e sobre
o processo da eleição pósditadura militar.
Esse livro traz o depoimento de
pessoas acerca do intelectual
militante Florestan Fernandes,
sendo o primeiro livro de uma
coleção
de
pensadores
científicos sobre a educação
brasileira.
Obra de importantíssimo valor
teórico e militante. Um pequeno
livro que discorre sobre os
rumos da esquerda no Brasil,
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O PT em movimento –
contribuição ao I Congresso do
Partido dos Trabalhadores
1991

sobre o momento histórico em
que se encontravam e o alerta
para as lideranças partidárias
que, na análise do autor, haviam
deixado o socialismo de lado,
trocando a essência de um
partido de esquerda pela simples
conquista de “poder”.
Palestra

Reflexões sobre o socialismo e a
autoemancipação
dos
trabalhadores

Parlamentarismo:
perspectiva

contexto

e

proferida

aos

trabalhadores no Sindicato dos
1992

1992

metalúrgicos em São Paulo.
O autor faz um debate sobre o
contexto
histórico
do
parlamentarismo no Brasil e a
perspectiva desse regime à
época.

LDB: impasses e contradições

1993

Debate sobre o processo de
implantação da Lei de Diretrizes
e Bases para a educação
brasileira.

Democracia e desenvolvimento –
a transformação da periferia do
capitalismo monopolista da era
atual

1994

Os escritos reunidos nesse livro
apontam os dilemas que se
abatem sobre as nações pobres e
periféricas para se emanciparem
do controle externo imperialista
e a luta para conquistarem e
manterem o socialismo.

Consciência
negra
e
transformação da realidade

1994

Importante obra que trata da
participação de Fernandes na
constituinte no debate sobre a
questão racial.

a

Tensões da educação

A contestação necessária: retratos
intelectuais de inconformistas e
revolucionários

1995

1995

O livro traz artigos publicados
quase que em sua maioria no
Folha de São Paulo sobre sua
atuação militante na defesa da
educação
pública
gratuita,
trazendo importante documento
de análise para a compreensão
do pensamento educacional na
obra do autor.
Último livro publicado pelo
autor,
que
tem
como
essencialidade atualizar a classe
trabalhadora sobre os desafios da
luta de classes no contexto de
ofensiva feroz do capital.
O livro se destaca por trazer os
textos, alguns inéditos na época
de seu lançamento, sobre
Florestan Fernandes Socialista,
que através do seu exemplo de
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Em busca do socialismo

1995

vida e importância da sua obra
intelectual deixou como legado
para “os de baixo”
um
pensamento
marcado
pela
revolta necessária contra o poder
capitalista e seu pensamento
crítico reflexivo da realidade ao
seu redor.

Fonte: Elaborada pelo autor com base na bibliografia de Florestan Fernandes contida no livro “Florestan
Fernandes vida e obra” – Cerqueira, 2013.

O quadro apresentado nos possibilita realizar algumas afirmações que dialogam com a
nossa visão referente à obra intelectual de Fernandes, nos convocando a fazer as seguintes
análises:
A formação do seu pensamento, do início ao fim, é destacada por ser conduzida pelo
ponto de vista dos “de baixo”. Esse prisma que norteou a construção do seu saber militante
está inscrito na ordem do dia como ferramenta intelectual militante do trabalhador na relação
de força existente entre a classe dominante e os dominados, evidenciando a posição de luta de
Fernandes na defesa intransigente dos interesses da sua classe.
Do índio, ao negro, da compreensão do Capitalismo a apreensão da particularidade
capitalista dependente, o corte de classe é evidente em seu pensamento científico.
Desde a sua militância na década de 40 do século passado em um partido trotskista,
levantando a bandeira do socialismo, posteriormente a defesa da educação pública, gratuita e
de qualidade, o autor o faz tendo como pano de fundo para sua obra a defesa intransigente dos
interesses da classe trabalhadora, na desmistificação de vários mitos referentes a formação
social brasileira, como o mito da democracia racial e na defesa de uma transformação social
possível, urgente e necessária que conduza os fatos históricos ao socialismo.
O quadro exposto anteriormente apresenta toda a obra publicada por Fernandes e ano
de publicação, possibilitando algumas reflexões. Nesse sentido consideramos importante
debater algumas análises realizadas por autores que afirmam que a obra de Fernandes é
marcada por certo ecletismo teórico como afirma COHN (1987), no seu artigo intitulado
“ecletismo bem temperado”, no qual o referido autor identifica a obra de Fernandes como
eclética sem levar em consideração o corte de classe que é o eixo condutor que perpassa toda
a obra intelectual militante de Florestan.
Coutinho (2018, p. 243) faz uma análise sobre o ecletismo intelectual, para o referido
autor:
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O ecletismo propõe uma aparente harmonia filosófica, daí o seu
caráter consensual. De uma maneira geral, afirma Rocha (2005), o ecletismo
não pode ser, simplesmente, resumido a um sistema falho e frágil que
mistura ideias variadas e mesmo opostas, precisa ser reconhecido como uma
análise arbitrária da realidade, porque pautada numa visão subjetivista que
toma como base a retórica e a aparência da verdade, mistificando a
apreensão do real a partir de uma falsa conciliação de ideias.

Florestan Fernandes, enquanto professor de Sociologia da USP, apresentava vários
matizes do pensamento sociológico para explicar a realidade brasileira. Porém, em seus
escritos, o autor deixava sempre evidente que, especialmente o Marxismo, enquanto
referencial crítico, era capaz de oferecer as respostas quando à preocupação do pesquisador
em entender a realidade latino-americana. E, de acordo com a definição de ecletismo
trabalhada por Coutinho, podemos afirmar que Florestan Fernandes não era eclético.
Cabe destacar que, na nossa avaliação, entende-se por ecletismo intelectual o
pensamento que é formulado, na modalidade que alguns autores vão apresentar, como sendo
uma “colcha de retalhos”. Essa imagem – em nossa compreensão – ajuda a pensar a formação
de um pensamento eclético tal qual ele é, ou seja, existe a sobreposição de várias correntes de
pensamento (às vezes antagônicas) que são somadas de forma acrítica na tentativa de se
explicar determinada realidade.
O ecletismo pode até realizar análises, mas o faz de forma descritiva, sem a realização
do aprofundamento do pensamento crítico. Devemos destacar também que nessa corrente de
pensamento não existi um eixo condutor que perpassa a obra do autor eclético.
Nesse sentido, compreendemos ser um grande equívoco apresentar o pensamento
elaborado por Fernandes como eclético, pois, como vimos até aqui, sua obra é marcada por
um eixo teórico condutor, de caráter analítico e militante que orienta seu pensamento do início
ao fim, que traz como pano de fundo de suas análises o ponto de vista dos dominados. Ou
seja, a formulação de seu pensamento crítico não se dá de forma aleatória, ele elabora suas
reflexões pelo prisma dos “de baixo”, de forma engajada, sempre com análises lúcidas e
rigorosas da realidade ao seu redor.
Quando nos debruçamos a estudar a vida e obra de Fernandes, mergulhamos em um
universo extremamente instigador e inspirador, na qual a sua atenção, desde a mais tenra
infância, a realidade ao seu redor lhe convidou à crítica da sociedade capitalista, sobretudo a
capitalista dependente. Ao analisamos a sua formação acadêmica, devemos levar em
consideração os elementos históricos daquele momento, para não cairmos no erro de praticar
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julgamento equivocado de valores, como por exemplo apontar seus escritos e pensamento
como ecléticos.
Cabe destacar que a base de ensino daquela que se tornaria a Universidade de São
Paulo foi fundada em solo constituído a partir dos interesses das grandes oligarquias
paulistanas da época (CERQUEIRA, 2013). Os primeiros professores a compor o quadro
docente eram todos estrangeiros. Como vimos no item 1.1 desta dissertação, alguns sequer
tinham o trabalho de ministrar sua aula em português, o faziam em sua língua nativa,
dificultando o acesso à educação por parte dos “de baixo”.
De modo geral, ainda que Fernandes utilize alguns conceitos do pensamento
funcionalista/positivista não incorre no “pluralismo metodológico” porque seu método de
análise não se atém ao pseudoconcreto ou a razão formal abstrata.
Alguns autores, ao interpretar o pensamento social elaborado por Florestan,
compreendem a obra como eclética pelo fato de o autor utilizar várias matizes do pensamento
sociológico na formulação de algumas questões, ou simplesmente param as análises do seu
pensamento na obra sobre o estudo da sociedade Tupinambá, reduzindo toda a sua obra a esse
trabalho.19 O que na nossa compreensão é um erro, pois, junto com o seu trabalho que lhe deu
o título de mestre, ele escrevia outros textos para jornais e revistas científicas de cunho
socialista.
No ano de 1987, foi realizada uma homenagem a Florestan que deu origem ao livro
“O saber militante, ensaios sobre Florestan Fernandes. Org. D’Incao. Na referida obra,
alguns autores fazem análises sobre o pensamento sociológico e a militância de Florestan
Fernandes.
COHN, em seu artigo faz a seguinte afirmação:
Não é fácil falar de teoria social em Florestan Fernandes. Vou falar da
teoria de um homem que escreveu um livro intitulado “Fundamentos
empíricos da explicação sociológica” e nunca escreveu um livro intitulado
“Fundamentos teóricos da pesquisa sociológica”... Acontece que, tanto
19

Destacamos considerarmos essa crítica e a limitação das análises unicamente a essa obra uma leviandade para
com o legado intelectual deixado por Fernandes. Mesmo que suas análises tenham sido feitas de forma a
entender a organização do Tupinambás pelo prisma funcionalista, a magnitude do seu trabalho é indiscutível.
Pois, como já dito anteriormente, era consenso no universo acadêmico ser impossível estudar uma sociedade
extinta desde o século XVII. Florestan consegue fazer um trabalho monumental, no qual o eixo condutor central
é o ponto de vista dos dominados, no caso os extintos Tupinambás. Essa é uma obra rara, de difícil acesso, mas
acreditamos que, para o estudante do pensamento sociológico de Florestan Fernandes, a sua leitura se faça
necessária.
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quanto consigo ver, em Florestan o que importa fundamentalmente são os
procedimentos de análise da realidade, os modos de enfrentar a realidade
pela via do pensamento analítico (COHN, p. 48-49).

As análises realizadas por Fernandes, na nossa compreensão, se destacam pelo rigor
analítico, que seria impossível de se conquistar sem o aparato de uma teoria ricamente
apreendida e posta em prática na leitura da realidade, concedendo elementos para
transformação desta última.
Referente à afirmação de Cohn, elaborada no ano de 1987, cabe destacar que, em
1970, (dezessete anos antes), Florestan Fernandes publicou um livro intitulado “Elementos de
Sociologia Teórica”. Embora não se trate de um livro que tenha no título “Fundamentos
Teóricos da pesquisa sociológica” como sugerido por Cohn, em seu artigo, Fernandes traz
diversos matizes teóricas do pensamento sociológico para nortear o trabalho dos estudantes e
pesquisadores sociais. Nas palavras do próprio autor:
Neste livro, não se tentará explorar a noção de sistema social em
todas as direções mencionadas, e tão pouco, de uma forma eclética original.
O próprio caráter de um manual de sociologia acaba tornando inevitável que
se trate o sistema social como se fosse um Frankenstein. Isso não quer dizer
que o autor perfilhe um ponto de vista qualquer, que dê fundamento a
representações arbitrárias do sistema social. Mas apenas que, numa obra
desta espécie, não se pode ir além do rudimentar. Curvando-se à necessidade
didática de selecionar informações sobre diferentes aspectos essenciais do
sistema social, o autor foi, aqui e ali, de um polo ao outro. Sem, contudo,
pretender outra coisa senão que os estudantes se iniciem naquelas
informações. No mais, recomenda que nunca perca de vista as implicações
de cada uma das orientações metodológicas indicadas (FERNANDES,
1974a, p. 99-100).

Diante do exposto, cabe evidenciar que Fernandes possuía uma preocupação com a
apreensão da teoria por parte dos alunos e pesquisadores. Esse livro acaba sendo uma
importante contribuição teórica para pesquisadores sociais do seu tempo e de hoje. Fernandes
traz ao debate os três principais teóricos dos matizes do pensamento sociológico, a saber,
Weber, Durkheim e Marx. Nesse sentido, o leitor atento apreende que, para o autor, a matiz
sociológica que norteará a postura analítica do estudante ou pesquisador servirá para
manutenção da ordem ou para a luta revolucionária com foco no rompimento com a ordem
societária vigente, tendo como horizonte o socialismo.
Outro destaque que se faz de extrema importância é o fato de que, sendo Fernandes,
um aluno e posteriormente professor de Sociologia, conhecer as diferentes matizes teóricas do
pensamento sociológico se fazia e se faz de suma importância, pois, para se escolher uma
posição, é fundamental que se conheçam todas as formas de pensar a realidade. O próprio
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Marx, para formular seu pensamento, fez uma leitura crítica de tudo que fora escrito
anteriormente a ele para compor a sua obra que hoje nos é fundamental.
Anterior ao livro “Elementos de Sociologia teórica”, no ano de 1968, Florestan
publica o livro “Sociedade de Classes e subdesenvolvimento”, tendo sua segunda edição
publicada em 1972, a terceira em 1975 e a quarta edição em 1981, ou seja, seis anos antes do
artigo de Cohn. Na referida obra, o autor apresenta elementos da explicação
macrossociológica para o debate crítico analítico de alguns conceitos-chave do livro,
mencionando diretamente Weber, Durkheim e Marx.
Isso se dá para realizar uma explicação macrossociológica do conceito de
subdesenvolvimento para cada uma das três vertentes de pensamento sociológico, bem como
para destacar a contribuição de cada na formulação do pensamento científico. Para ilustrar a
nossa análise, colocaremos a seguir a interpretação de Fernandes referente aos autores
mencionados:
A definição de classe adotada por Weber é demasiado ampla. No
entanto, sua caracterização formal da “situação de classe” representa um
verdadeiro marco na história da Sociologia. A ênfase posta na significação
da existência do mercado e da posição ocupada no mercado, em termos de
valorização socioeconômica de bens e trabalho, para definição da situação de
classe, confere ao seu modelo de análise e de explicação uma utilidade ímpar
no estudo sociológico das sociedades de classe subdesenvolvidas. Além
disso, entre todos os sociólogos clássicos, Weber é o que oferece a
explicação mais límpida e simples da ordem social inerente ao capitalismo e
à estratificação em classes, como uma ordem social de “possuidores” e “não
possuidores”, fundada em interesse univocamente econômicos.
Promovendo-se o que ele próprio entendia como dupla adequação (de
sentido e causal), seus conceitos e teorias podem lançar enorme luz sobre
alguns aspectos centrais da organização da sociedade de classes
subdesenvolvidas (FERNANDES,
1968, p. 40).
O modelo explicativo de Durkheim, no que ele possui de mais
importante (uma análise comparativa sistemática e rigorosa, como diria
Marcel Mauss, fundada em dados empíricos precisos), é de difícil
exploração. Infelizmente, poucos estudos foram feitos sobre as “sociedades
capitalistas avançadas”, consideradas globalmente; e até hoje está por se
fazer uma caracterização do tipo social, inerente a essas sociedades, das
variações que as distingam umas das outras, em termos de diferenciação
normal e patológica, etc. Se se dispusesse de tais conhecimentos, é provável
que as semelhanças e as diferenças específicas, existentes entre as
“sociedades capitalistas subdesenvolvidas” e aquelas sociedades, pudessem
ser representadas abstratamente (com referência ao tipo social comum; e em
termos de variações normais ou patológicas). Apesar disso, vistas à luz do
precário conhecimento dispersivo que temos do “mundo subdesenvolvido”,
as sugestões metodológicas de Durkheim bastam para indicar que a
sociedade capitalista subdesenvolvida não é uma redução patológica daquele
tipo social, considerado em determinado estágio de seu desenvolvimento. Ao
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contrário, ela constitui, através de suas diversas variantes, o que se poderia
entender como uma manifestação normal daquele tipo, nas condições que se
deram origem e mantiveram o capitalismo dependente seus aspectos
anômicos, inclusive, explicam-se dessa perspectiva: a ausência ou a
debilidade de certos pré-requisitos estruturais e funcionais, essenciais para a
integração e a evolução do tipo, aumentariam a margem dentro da qual
podem ocorrer fenômenos de regressão e de desorganização (FERNANDES,
1968, p. 54).
De todos os sociólogos clássicos, Marx é o que apresenta maior
interesse para os estudiosos das sociedades subdesenvolvidas. Isso não se
deve, exclusivamente, à importância de sua contribuição como pioneiro
das teorias sobre o desenvolvimento econômico. É que Marx elaborou
todo um esquema conceitual e explicativo que permite relacionar os
componentes mais profundos da ordem social com as ebulições mais
dramáticas de identificação ou de repulsão, que eles provocam na
atuação social consciente dos homens. Por essa razão suas teorias são
duplamente interessantes para os povos do “mundo subdesenvolvido”.
De um lado, elas ensinam como as coisas são. De outro, mostram se
existem condições para elas se transformarem e o que fazer para se
assegurar esse objetivo (FERNANDES, 1968, p. 43, grifo do autor).

Embora as citações anteriores possam parecer longas ao leitor, consideramos relevante
as colocarmos na integra, pois elas expressam, nas palavras do próprio Florestan Fernandes a
contribuição de cada grande autor dos clássicos do pensamento sociológico, ressaltando a
relevância que cada um deles tiveram para suas matizes de pensamento elencando qual (na
sua avaliação) é o melhor para explicar a realidade brasileira.
De acordo com os estudos realizados até aqui, cabe ressaltar, mais uma vez, que Marx,
na formulação de seu pensamento crítico militante explorou diferentes linhas de raciocínio
elaboradas anteriormente a ele. Por vezes essas linhas eram conflitantes, como o pensamento
de Hegel, as teorias apresentadas por Adam Smith e Ricardo, o materialismo filosófico
alemão, o radicalismo democrático francês (CANDIDO 1996). Marx dialogou com esses
pensadores, mas nem por isso consideramos Marx um eclético.
Ao contrário, a riqueza de detalhes da sua crítica se dá pelo estudo rigoroso que fez
das correntes que se contrapunham ao seu pensamento. Na nossa compreensão, esse foi o
mesmo movimento teórico metodológico consolidado por Florestan; como ele poderia indicar
Marx como o pensador de maior interesse para quem pretende estudar a sociedade
subdesenvolvida? Ele precisava ter compreensão dos outros pensadores, como professor, para
apresentar as concepções e contribuições de cada um e por ser um cientista engajado com a
transformação da sociedade, indica Marx como a referência, urgente e necessária, pois
reconhece que esse é o único pensador que oferece à classe trabalhadora a possibilidade de
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conhecer a realidade na qual está inserida, além de oferecer elementos essenciais se o objetivo
do pesquisar tiver horizonte a transformação da realidade capitalista para o socialismo.
Diante do exposto, cabe voltar à seguinte citação de Fernandes, “recomenda que
nunca perca de vista as implicações de cada uma das orientações metodológicas indicadas”
(1974a, p. 100). Socialista convicto e formador de um pensamento engajado em conquistar
mentes e corações a favor da ruptura com a ordem vigente, o autor faz um esforço de trazer
para a sociologia brasileira um arcabouço teórico capaz de orientar as pesquisas científicas no
Brasil. Prova disso foi seu esforço em criar uma biblioteca com “Os grandes cientistas
sociais” que contribuísse teoricamente para as pesquisas sociais desenvolvidas no Brasil,
pesquisas que deveriam ser orientadas pela criatividade, liberdade e rigorosidade.
Cada um é livre para escolher os caminhos a seguir, porém a responsabilidade do
intelectual militante é deveras importante, pois a sua linha de raciocínio poderá compor com a
ordem vigente, ou poderá estar vinculada à produção do conhecimento livre, crítico e criativo
que se torne verdadeira peça de combate a favor dos “de baixo” no contexto da luta de classes
existentes no sistema capitalista, particularmente, no capitalismo dependente.
Se mesmo frente ao que foi debatido até aqui ainda restarem dúvidas e o leitor se
questionar: Florestan Fernandes era um eclético?, subscreveremos o relato afirmativo de
Candido20:
Não. Em primeiro lugar, notem que estou descrevendo a fase inicial de
uma formação que ainda não amadurecera por completo. Em segundo lugar,
porque vendo as coisas de hoje percebe-se que estava explorando como
socialista linhas teóricas de maneira, por assim dizer, paralela, acabando por
extrair da sua interação uma visão coerente e flexível. Assim foi que ao cabo
de certo número de anos o seu paralelismo teórico chegou ao que poderia se
chamar de marxismos enriquecido, que foi a sua fórmula pessoa.
(CANDIDO, 1996, p. 60).

Para entender a obra de Florestan Fernandes, como qualquer esforço que se faça para
compreender determinada realidade, ou pensamento social, é preciso entender a essência que
está por trás da aparência. É fato que Florestan usa conceitos utilizados por Weber e
Durkheim, mas isso não significa, em hipótese alguma, que o autor comungue com o
pensamento deles para fazer a sua análise crítica da realidade. Como conseguimos nos
aproximar da essência? Através do esforço que fizemos até aqui, em elencar, para o

20

Texto elaborado a partir da fala de Antônio Candido na sessão de homenagem à memória de Florestan
Fernandes, realizado em 10 de novembro de 1995. Cabe destacar que, no texto, Candido faz uma apresentação
sobre o Florestan marxista, tema que será aprofundado no item 1.3 desta dissertação, explorando como se deu a
sua formação acadêmica, sua origem de classe, a elaboração do seu pensamento sociológico.
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apreciador da presente obra, elementos que possibilitem sair da aparência do que pode se
apresentar sobre a obra de Fernandes e compreender que o autor firmou as raízes do que seria
um marxismo único, não dogmático e essencial na compreensão da realidade brasileira, em
um campo teórico plural, no qual o eixo condutor do seu pensamento o possibilitou à
formulação de uma ciência, crítica, reflexiva, livre e criativa.
Avaliar Fernandes enquanto eclético, na nossa concepção, constitui um equívoco, que
desconsidera o fato de que, em qualquer período histórico, para se aprender Ciências Sociais,
se faz necessário compreender os principais matizes do pensamento sociológico.
Cabe destacar que, desde a primeira obra de Fernandes, sua preocupação estava em
trazer, para o debate acadêmico e militante, temas que tivessem relevância social para a classe
trabalhadora. Por exemplo, o trabalho desenvolvido na universidade que despertou o olhar de
Bastide tratava da questão do folclore na cidade de São Paulo. Seu debate estava relacionado
à cultura pelo ponto de vista dos “de baixo”. Sendo assim, desde sempre, o autor revela a sua
preocupação em desenvolver uma linha de pesquisa pautada no horizonte dos trabalhadores,
uma vez que, além de explicar os elementos do folclore, sua preocupação estava em mostrar o
folclore pelo prisma de quem vive a realidade dos “de baixo”, não apenas de quem a observa.
Outro debate que não poderia passar despercebido na presente pesquisa é o fato de
alguns autores, como Freitag21, que apontam existência de duas fases na trajetória intelectual
militante de Fernandes. A primeira se destacaria pelo caráter “acadêmico-reformista” e a
segunda como sendo “político-revolucionária”. Sobre essa divisão da obra em etapas,
gostaríamos de tecer algumas ponderações.
Até aqui, tecemos uma análise na qual fizemos alguns destaques que consideramos
importantes. O primeiro destaque é sobre a origem de classe de Fernandes que marcou
profundamente uma posição crítica intelectual militante.
Também consideramos importante destacar a forma como Fernandes construiu seu
pensamento sociológico que, no nosso ponto de vista, se caracteriza pelo pluralismo no qual o
autor soube aprofundar seus estudos nas mais importantes matizes do pensamento sociológico
para poder elencar a que melhor fundamenta a produção científica comprometida com a
transformação social por parte dos “de baixo”. Sua produção de conhecimento aponta para o
21

Para quem quiser apreciar a análise da autora, um de seus artigos que apontam sua visão sobre a obra de
Fernandes está no artigo “Democratização, Universidade, Revolução”, no livro “O saber militante, ensaios
sobre Florestan Fernandes, 1987, p. 163-180. Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro.”
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fato de que, a classe trabalhadora deve nortear a sua ação política entre os intelectuais
militantes que representam os interesses dos oprimidos do sistema, que buscam voz no seio de
uma sociabilidade marcada pelo traço destrutivo de uma burguesia que não tem como pauta se
quer a “revolução dentro da ordem” do capital. Nesse sentido, a sua produção científica
convoca os “de baixo” a refletirem a sua realidade e buscar a transformação dela através da
revolução “contra a ordem” social vigente.
O terceiro destaque que construímos anteriormente é a militância política de
Fernandes que, como vimos, não deu início com sua filiação em 1987 ao Partido dos
Trabalhadores e sua atuação como Deputado Federal, ou no movimento de defesa da
educação pública, Fernandes já havia militado em um partido político de origem trotskista na
década de 1940 na nossa concepção, é claro que essa militância deixou marcas profundas no
intelectual, para Candido:
...em Florestan tudo estava mais ou menos misturado, pois ele continua
propondo hoje muitos dos problemas que colocou na mocidade; e alguns
problemas que ele colocaria na maturidade já estavam previstos na juventude
(CANDIDO, 1987, p. 36-37).
...a carreira dele foi uma ascensão constante do ponto de vista científico e
uma participação crescente na militância socialista, pois ele passaria a
privilegiar cada vez mais o marxismo nas suas concepções teóricas e se
tornaria um marxista enriquecido pela experiência de outras teorias. Estava,
portanto, traçado o perfil definitivo que o caracterizaria como um dos
maiores intelectuais brasileiros... (CANDIDO, 1996, p. 46).

Na nossa concepção, o ponto de vista de Candido vem ao encontro da nossa visão
sobre a vida e obra do intelectual militante Florestan Fernandes, que não é dividida em duas
fases, como se houvesse uma ruptura entre um “velho” e um “novo” intelectual.
Florestan, já na década de 1950, se apresentava desde a militância trotskista, como
socialista. Isso se intensificou ainda mais depois da sua pesquisa sobre “Negros e brancos na
cidade de São Paulo” que, antes de se tornar livro, havia sido publicada como artigo
científico no ano de 1953, na Revista Anhembi, ou seja, a sua defesa por uma nova ordem
societária não deu com sua chegada ao PT, nem com o golpe militar de 1964.
Candido (1996) traz uma palavra que ajuda a entender esse processo, que é o vocábulo
“maturidade”. Entendemos que todo intelectual militante, engajado com uma ciência crítica
transformadora da realidade, passa por esse processo a que denominamos de amadurecimento
intelectual. A obra que assinamos hoje pode ser que venha a nos desagradar no futuro, pois o
nosso amadurecimento intelectual nos permitirá fazer novas leituras do que abordamos no
passado, como marca de um amadurecimento pessoal e intelectual.
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Na nossa compreensão, isso não se caracteriza enquanto um problema. É uma
trajetória que destacamos por acreditarmos que o amadurecimento intelectual não se dá de
forma linear e sim no formato de uma espiral, no qual vamos amadurecendo em um processo
individual e coletivo de construção do eu intelectual militante, da forma de pensar, da
interlocução com outros autores e na produção coletiva e engajada do conhecimento
transformador da realidade.
Lima destaca que:
...é imprescindível destacar que a análise da obra marxiana e a militância
política de Florestan Fernandes não aconteceram como resultados da
perseguição política realizada pela ditadura militar. Basta lembrar que, em
1946, Florestan Fernandes elabora a introdução da Contribuição à Crítica da
Economia Política de Karl Marx e que nos anos de 1940 militou no Partido
Socialista Revolucionário, movimento de influência trotskista. Esta
militância e os estudos realizados da matriz marxiana deixarão profundas
marcas teóricas e políticas em sua trajetória político-intelectual (LIMA,
2005, p.308).

Diferente do que muitos afirmam, a atuação de Florestan Fernandes em partidos de
esquerda e no aprofundamento com o debate marxista não iniciou na década de 60. Por volta
de 1941/42, Fernandes se aproxima de um partido político que se movimentava no sentido de
fazer uma crítica a Getúlio Vargas, contra o Estado Novo. Quando se vinculou formalmente a
um partido político, se ligou aos trotskistas da IV Internacional22, tendo se desvinculado do
partido ao final da década de quarenta. Sua saída do partido se deu por questões políticos
ideológicas23, mas isso não significou um rompimento com a corrente marxista de
pensamento, ao contrário, a tradição marxista sempre fundamentou suas análises da realidade.
Afinal de contas, pressupõe-se que toda obra marxista tem como pano de fundo o ponto de
vista dos explorados, além de oferecer elementos essenciais para compreensão da realidade
saindo da aparência para a essência dos fenômenos sociais, a fim de que a transformação da
mesma seja apreendida e os “de baixo” identifiquem seu protagonismo na “revolução contra a
ordem” burguesa.
Florestan Fernandes, ao se debruçar na compreensão do capitalismo, sobretudo
sobre as sociedades que compõe a periferia capitalista, se dedica em compreender a
22

O partido político ao qual Florestan se vinculou formalmente era o Partido Socialista Revolucionário, como
mencionado anteriormente
Para aprofundamento desse debate, ler a entrevista realizada com Florestan Fernandes na Revista “Nova
Escrita Ensaio, ano IV, n° 8, São Paulo, 1981, p 10-39. Nessa entrevista, além de aprofundar nos aspectos da sua
infância, Florestan faz uma análise da sua participação no movimento político de esquerda no Brasil, as razões
de seu afastamento.
23
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particularidade do capitalismo na América Latina e no Brasil. Mostrando-se um marxista
atento à realidade ao seu redor, demonstra para os pesquisadores dos países subdesenvolvidos
a necessidade de se romper com a transposição de teorias para entender uma realidade
singular.
O autor dialoga com diferentes matizes do pensamento sociológico, mas ele deixa
evidente em seu acervo intelectual e militante que Marx é um autor fundamental para
entendermos a verdadeira essência do capitalismo e, particularmente, do capitalismo
dependente. Sua teoria é necessária para compreendermos as particularidades desse sistema
de produção e reprodução social, econômica e cultural no Brasil. Ainda que dialogue com
outros autores, é na tradição marxista que ancora suas raízes e encontra o arcabouço teórico
metodológico que fundamentará as suas reflexões e ações políticas no que se refere à
interpretação do desenvolvimento do capitalismo na América Latina e no Brasil.
Nesse sentido, o item que segue terá como principal objetivo apresentar
“Florestan Fernandes Marxista”, pois consideramos significativo e oportuna a referida análise,
frente ao que discutimos até aqui. Afirmamos que as análises feitas pelo autor expressam a
sua compreensão de ciência engajada e sua militância, desde o princípio de sua trajetória,
quando resolveu voltar a estudar, em seguida decidindo ingressar na universidade e,
posteriormente, na produção de um pensamento revolucionário que até hoje serve à classe
trabalhadora como peça de combate, da qual a universidade e o movimento social precisam
colocar novamente na ordem do dia para que as gerações atuais e futuras possam se inspirar
nessa inesgotável fonte que Fernandes nos deixou de herança intelectual.

1.3 Florestan Fernandes Marxista.
Antes de iniciarmos as discussões propostas no presente item desta pesquisa,
pediremos ao leitor atento que fixe a sua atenção na seguinte citação de Florestan Fernandes,
que nos inspira, nesse momento, para podermos retornar a ela mais à frente, a fim de
adensarmos um debate sobre a militância e saber crítico produzido por Florestan Fernandes:
...Poderão objetivar-me que essa orientação crítica e militante não aparece de
maneira tão clara nos escritos que vão de 1942 a 1960. Pediria a esses
leitores que procurassem ler melhor o que eu escrevi e ver se, por trás de um
aparente empírico-criticismo ou de um sociologismo “experimentalista”, não
havia uma firme intenção que cresce aos poucos, na medida em que abria
espaço para defrontar-me com as ambições de uma sociedade tão opressiva e
repressiva quanto a brasileira (FERNANDES, 1976, p. 140-141).
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Como apresentamos até aqui, a vida e obra de Florestan Fernandes são marcadas por
um rigor analítico e ético, tanto no que concerne à leitura da realidade na qual estava inserido,
bem como nos desafios impostos ao intelectual militante que almeja a transformação da
realidade pelo ponto de vista dos “de baixo”, na defesa intransigente dos interesses da sua
classe de origem.
Acreditamos ser correto afirmar que Fernandes, ao elaborar o seu pensamento
sociológico sobre os temas de seu tempo, o fez acreditando na necessidade de o intelectual
militante trabalhar no sentido de conquistar mentes e corações. Pois para o autor, embora a
ciência não ocupe um papel exclusivo no processo de luta de classe existente na sociedade
capitalista dependente, auxilia na qualificação das ações políticas, mostrando os acertos,
analisando os erros de trajeto, capacitando teoricamente a referida luta, contribuindo para uma
ação política consistente. Nesse sentido, ao analisarmos a sua vida e obra, foi possível ter uma
noção inicial da concepção de ciência para o autor.
Iniciamos no item anterior recorrendo à memória da sua trajetória de vida, tão
inspiradora e cara ao intelectual militante, que compõe a categoria dos “de baixo”, pois, como
analisamos anteriormente, a sua história de vida se iguala à história de muitos de nós.
Posteriormente, ainda no sentido de analisarmos a obra do autor, apresentamos a nossa
concepção da construção do pensamento sociológico elaborado por Fernandes. Como
refletimos, Fernandes como Sociólogo aprofundou seu conhecimento nas três principais
fontes clássicas do pensamento sociológico, tendo elencado Marx enquanto o autor que ajuda
a entender a particularidade capitalista dependente brasileira e da América Latina. Nesse
sentido, começamos a identificar a atualidade do pensamento de Fernandes, que produziu uma
ciência engajada ainda capaz de dar respostas aos anseios do pesquisador que se compromete
com a leitura da América Latina e, particularmente, sobre o Brasil. Vimos que, independente
do corte de estudo a ser analisado, existem algumas particularidades que devem ser
aprofundadas, a fim de que possamos romper com a fragmentação da história, saiamos do
campo descritivo para ingressar na seara interpretativa dos fatos e acontecimentos históricos e
políticos.
Ancorados no pilar de reconhecermos em Florestan Fernandes um cientista engajado
com a causa dos “de baixo”, compreendemos ser de extrema relevância analisarmos se
podemos, ou não, identificar o marxismo como teoria fundante do pensamento sociológico de
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Florestan Fernandes no sentido de se reconhecer enquanto uma ferramenta dos “de baixo” na
compreensão e transformação da realidade.
Para que possamos identificar o traço marxista na obra do intelectual militante, desde
os seus primeiros escritos, se faz necessário convidarmos o leitor a realizar conosco a seguinte
reflexão: O que é o marxismo?
Salientamos que, em razão do curto espaço temporal e por considerarmos os escritos
do autor enquanto uma mola propulsora para a aproximação desejada com a análise do
marxismo, nos apoiaremos na leitura crítica e atenta do pensamento do próprio Fernandes,
principalmente do seu texto intitulado “Nós e o Marxismo”.
O marxismo é um método de análise organizado para a compreensão e transformação
do real que, para além da necessidade de se ler a realidade de forma crítica, é necessário e
urgente ler e apreender as múltiplas determinações da realidade para transformá-la.
Partindo do pressuposto de uma compreensão materialista da história concreta, Marx
inaugura uma forma de pensar a realidade tendo como prisma o fato de que determinada
sociabilidade, produzida e reproduzida pelo ser homem, histórico e genérico, se fundamenta
na forma pela qual os indivíduos produzem e reproduzem a sua existência enquanto ser social,
em cada momento histórico da evolução humana.
Somado a isso, está incluído um elemento de extrema relevância para compreensão do
marxismo: a história dos indivíduos sociais se dá em um fluir dialético, ou seja, as histórias
estão submergidas em um cenário de contradições que se apresentam de diversas formas, que
se superam ou se reapresentam sob novas roupagens no devir do tempo. Assim, Marx
inaugura uma crítica à forma de pensar anterior a ele, que analisava os fatos como algo
imutável. Para Marx, a realidade não é engessada pelos padrões impostos de cima para baixo.
Os homens, protagonistas da sua própria existência, podem e devem mudar a sua história de
vida e as conjunturas sociais pré-estabelecidas como as únicas possíveis. Assim, Marx oferece
elementos que despertem nos “de baixo” o interesse pela transformação da realidade na qual
estão inseridos.
Essa forma de “ler” o mundo dialeticamente, ou seja, compreendendo a existência de
uma totalidade inserida em uma realidade concreta em constante transformação, faz com que
Marx seja um autor de extrema relevância para a compreensão do modo de produção
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capitalista em si (no momento de consolidação histórica desse modo de produção), como para
compreensão desse modo de produção e reprodução da vida hoje, para Fernandes:
Ainda hoje, ela é a que melhor permite explicar sociologicamente a
formação e o desenvolvimento dos proletários como classe em si e a que
melhor coloca objetivamente as tarefas políticas das classes trabalhadoras na
luta de classes. Não é nem uma perspectiva ‘envelhecida’ ou ‘superada’,
historicamente, pois as classes não desapareceram e tampouco a luta de
classes deixou de existir; nem é uma perspectiva ‘eurocêntrica’ inaplicável
nos países de desenvolvimento capitalista secundário e satelizado, porque o
que entra em jogo são as condições mesmas da existência das classes e suas
funções sociais negativas e construtivas, o que, como Marx indicou
expressamente, pode virar com o grau de desenvolvimento das classes
trabalhadoras e assumir formas mais humanas ou mais brutais
(FERNANDES, 2009, p.12).

Nesse sentido, é correto afirmar que os argumentos elaborados por Marx ainda se
fazem válidos pelo rigor científico no qual o autor desenvolveu seu conhecimento, sobre o
modo de produção capitalista, seus estudos sobre a forma como podemos superar essa
sociabilidade, tendo como horizonte a consolidação de uma sociedade verdadeiramente
emancipada. Dizer que o marxismo está ultrapassado é o mesmo que não reconhecer a
sociabilidade na qual estamos inseridos, pois afirmar isso é afirmar a superação do
capitalismo. Cabe destacar que, na nossa análise, não identificamos o pensamento de Marx
como “eurocêntrico”, pois Marx não oferece apenas elementos para a compreensão da
formação capitalista nos países centrais. Sua ciência nos possibilita estudar todas as
sociedades, inclusive a capitalista dependente.
Diante do exposto, podemos apresentar, com base em Florestan Fernandes, o que na
nossa compreensão ajuda a apreender a importância da obra de Marx em três grandes eixos
condutores daquilo que identificamos por marxismo:
1. Teoria Social: Marx elabora uma teoria que busca a apreensão do real e sua
história, como a história da luta de classes. Para Marx, de todas as formas de
sociabilidade criadas pelo homem, no decorrer do processo de evolução24
humana histórica, o capitalismo é a mais complexa;
2. A crítica ao Capitalismo: A crítica do autor ao capitalismo se fundamenta no
fato desse modo de produção e reprodução da vida humana nortear todas as

24

Cabe destacar que evolução aqui não é apreendida no evolucionismo ou do determinismo.
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esferas da vida, tendo como prisma a consolidação dos interesses das classes
dominantes em detrimento dos dominados.
3. Teoria Política: Após a apresentação da complexidade da sociabilidade
humana no modo de produção capitalista, que vai muito além de avaliar as
condições materiais que propiciam a produção e reprodução da vida humana na
sociedade capitalista, apresentamos o terceiro eixo elaborado por Florestan
Fernandes, que consiste na formulação de Marx em uma Teoria Política que
indica a superação da sociabilidade capitalista, no sentido da emancipação
humana plena, tendo como horizonte o socialismo. Nesse sentido, Marx não
apenas nos auxilia na formulação de um pensamento que nos possibilita
compreender o modo de produção capitalista em sua formação, mas,
principalmente, compreendendo a sua totalidade, a fim de explicarmos as suas
particularidades, oferecendo elementos que contribuam no fortalecimento da
luta dos “de baixo”.
Cabe destacar que as três dimensões do pensamento marxista apresentadas aqui,
embora expostas separadamente, estão conectadas de forma intrínseca, sendo correto afirmar
que uma não existe sem a outra.
Ao analisarmos a teoria marxista a fim de apreendê-la, é importante compreendermos
que, no pensamento marxista, um eixo não existirá de forma plena se não estiver conectado ao
outro. Com isso, a teoria social em Marx leva à crítica à economia política na sociedade
capitalista que, por sua vez, leva os “de baixo” a pensar a superação dessa realidade através de
uma Teoria Política que conduz os “de baixo” à consolidação de uma ação revolucionária
contra a ordem burguesa.
Como vimos até aqui, o marxismo trata de um método rigoroso de leitura da realidade
para poder transformá-la. Nesse sentido, podemos tecer algumas considerações em relação ao
pensamento sociológico elaborado por Florestan Fernandes.
Alguns autores dividem o pensamento sociológico elaborado por Florestan Fernandes
em duas etapas, afirmando que o autor se torna abertamente marxista quando se vê
desvinculado da universidade por conta do Ato Institucional nº 5, instituído pelo golpe militar
de 1964, através da aposentadoria compulsória, sendo forçado a abandonar as atividades
docentes na universidade. Esses autores apontam os escritos que datam de 1942 até meados de
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1960 como sendo de cunho funcionalista, tendo como horizonte o pensamento de Weber e
Durkheim, pouco vinculado às questões de transformação social.
Sendo o marxismo uma forma de ler a realidade para transformá-la, o que podemos
dizer da produção científica de Florestan Fernandes, que desde o início é marcada pelo eixo
condutor da luta de classes.
Para Fernandes, o ato de escrever, em si, é uma forma de combate. Ele se insere dentro
de uma realidade dialética, concreta, que se localiza no interior de uma conjuntura capitalista
dependente, impondo limites quase destrutíveis ao intelectual militante que opta por levantar a
bandeira dos interesses dos “de baixo”, dando voz aos “condenados do sistema25”.
Toda a obra intelectual produzida por Fernandes possui uma fundamental importância
na construção de um pensamento que encontra, em solo marxista, campo fértil para suas
análises, principalmente nas escolhas dos temas debatidos. Dividir seu pensamento em duas
etapas seria o mesmo que deixar de lado, na análise da construção do seu pensamento,
elementos de extrema importância.
Uma das principais características do pensamento de Fernandes era a coerência na
escolha de seus temas de estudo, uma coerência pautada na defesa intransigente dos interesses
da sua classe de origem. Seja no primeiro ou último texto elaborado pelo autor, o eixo de
classe é marcante. Para fazermos uma breve análise do que foi escrito pelo intelectual
militante na década de 40 e 50 e sua importância na evolução do pensamento intelectual do
autor, se faz necessário recorrer a suas próprias palavras:
As coisas que tiveram maior importância na minha obra como
investigador se relacionam com as pesquisas feitas na década de 40 (como a
investigação sobre o folclore paulista, a pesquisa de reconstrução histórica
sobre os Tupinambá e várias outras, de menor envergadura) ou com a
pesquisa sobre relações raciais em São Paulo, feita em 1951-52, em
colaboração com Roger Bastide (e suplementada por mim em 1954)
(FERNANDES, 1978, p. 50).

Grande leitor da realidade em seu entorno, desde o início, Fernandes se preocupou
com a elaboração de uma ciência engajada, tendo como pressuposto a defesa intransigente dos
interesses dos “de baixo”, o que se evidencia quando o autor recorre à memória para evocar

Florestan Fernandes utiliza o termo “condenados do sistema” em referência à camada da sociedade que sequer
fará parte do “exército industrial de reserva” produzido pelo capitalismo. Para aprofundar na análise feita pelo
autor, consultar o livro “Sociedade de classes e subdesenvolvimento”, Zahar, 1968, p. 71.
25

76

um pouco do que foi produzido por ele no início de sua jornada acadêmico militante,
apontando para nós a importância desses escritos.
É notável que o autor, ao se dedicar à pesquisa, decida dar uma voz inédita dentro da
universidade. Ele opta por conceder espaço aos “condenados do sistema”, aqueles que até
então estavam fora do debate acadêmico, estavam à margem da ciência. E, muitas vezes, os
poucos estudos existentes eram mistificadores, realizados pelo prisma da classe dominante e
ocultavam os fatos que permeiam a realidade concreta dos “de baixo”.
Nesse sentido, é evidente que se destaque na produção cientifica e na atuação política
de Florestan Fernandes, iniciada em partidos de esquerda de origem trotskista na década de
40, uma influência da tradição marxista. Quando jovem que vai se intensificando à medida
que o autor se aproxima do pensamento elaborado por Marx, como da leitura de Lenin,
Trotsky, Luxemburgo, dentre outros grandes nomes da corrente de pensamento marxista. A
sua atuação política se deu muito cedo, ao contrário do que alguns intelectuais afirmam (e
como já fizemos uma breve introdução no item anterior). E é impossível que a ação política
em um partido de esquerda não tenha deixado marcas profundas na sua visão de homem e de
mundo.
Sobre a sua atuação política, devemos dar especial destaque à forma como os
movimentos sociais que se desdobraram no Brasil no início da década de 60 repercutiram na
elaboração de sua obra:
Segundo penso, a importância maior desses movimentos que
eclodem no começo da década de 60 está neste fato: o de quebrar a
mistificação das elites. Inclusive, foi possível levar o desmascaramento mais
longe e constatar-se que a revolução de 30 foi uma revolução elitista, com
ressonância popular, que o chamado “populismo” foi antes uma manipulação
demagógica do poder burguês do que uma autêntica abertura para as
‘pressões de baixo para cima’.
A primeira coisa que a revolução de 30 fez foi trair. Lembro-me que
era criança, tinha dez anos, mas andei pelas ruas gritando: ‘Nós queremos!
Getúlio! Nós queremos! Getúlio! Isso mostra qual era o impacto popular da
revolução de 30. Mas, com o poder na mão, o setor que ganhou a revolução
de 30 não podia deixar de ser representante da minoria e de implantar um
governo elitista, ainda que renovador e modernizador (FERNANDES, 1978,
p. 51).

Notemos o rigor analítico com o qual o autor elabora seu pensamento, identificando a
coerência entre uma prática acadêmica e militante que se configura em uma junção única.
Suas análises sempre consistentes tinham como objetivo denunciar a realidade brasileira sob a
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égide da visão dos “de baixo”. As ações e escolhas de um pesquisador intelectual militante
dizem muito sobre a sua visão de mundo.
As preocupações teóricas de qualquer intelectual – especialmente se
ele é um sociólogo, historiador ou um antropólogo, enfim alguém que
trabalha com problemas que dizem respeito às sociedades humanas – se
alteram ao longo do tempo (FERNANDES, 1978. 3).

Isso se aplica a todo intelectual que, através de uma leitura crítica e reflexiva da
realidade, se predisponha a rever conceitos, posturas analíticas e, principalmente, esteja
disposto a transformar sua própria visão de mundo para contribuir com a crítica ao modo de
produção capitalista na busca constante pelo fortalecimento da luta dos “de baixo”, na defesa
intransigente dos interesses da sua classe de origem, na busca coletiva pela revolução contra a
ordem burguesa, tendo como horizonte a transformação da realidade. Ou seja, essas ações,
presentes na obra de Florestan Fernandes, representam, em sua essência, o marxismo.
Como já debatido anteriormente, ao lermos criticamente o pensamento social
elaborado por Fernandes, devemos levar em consideração o período de formação acadêmica
do autor que, em suas próprias palavras, afirma que:
Não pude ligar a minha posição condição de socialista com a minha
condição de sociólogo. Todavia, isso era algo que transcendia às
possibilidades de uma ‘sociologia científica’ que era aceita, pelos donos do
poder, em termos de um sociologismo positivista mal compreendido. O que
importa, no caso, é a projeção da minha vontade e o elemento subjetivo
intrínseco às intenções que transmitia, implícita ou explicitamente, pelas
quais enquadrava a sociologia dentro de uma posição materialista
especialmente engelsiana e a comprometia com o confronto a sociedade –
com o desmoronamento da civilização industrial capitalista no que me ligava
a Rosa Luxemburgo de Reforma ou Revolução? O amplo uso que fiz de
Mannheim sugerem as fronteiras, não declaradas de um inconformismo que
incorporei à sociologia (e que, portanto, nunca foi externo aquilo que poderia
designar como a minha prática sociológica) (FERNANDES, 1976, p. 141).

Fica evidente, nas próprias palavras de Florestan, que a chama socialista sempre esteve
presente em seu pensamento, bem como a ação sociológica e política, visto que o seu
inconformismo com as contradições existentes entre as classes que compõem o modo de
produção capitalista convocava-o a realizar rigorosas análises sobre a realidade a fim de
compreendê-la e, principalmente, obter elementos para – coletivamente - transformá-la. E
essa ação não se trata de um dos pilares da corrente de pensamento Marxista? Apreender a
realidade de forma crítica para transformá-la.
Há de se ter cautela ao fazermos predefinições de conceitos, principalmente para não
confundirmos a luta política com um modismo que resume, de forma empobrecida, a corrente
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de pensamento marxista ao mero discurso panfletário, esvaziando o debate teórico, o que
enfraquece a capacidade analítica da conjuntura, consequentemente empobrecendo a luta de
classes em um cenário cada vez mais crescente do pensamento conservador, reacionário e
fascista que permeia o horizonte da burguesia.
Fernandes era avesso ao modismo e para o autor, não se fazia necessário que um
intelectual se autoafirmasse socialista ou não. A sua postura é mais reveladora de fatos que os
títulos que ele possa se atribuir ou atribuam a ele.
Para o autor:
Contudo, não emprego o rótulo em questão para ‘valorizar-me’ ou
para compartilhar dos benefícios da ‘moda’. As modas vão e vêm. O
pensamento criador, dentro da ciência ou fora dela, fica. Coloquei-me,
sempre, neste lado. A surpresa, para mim, não é que tenha chegado ao
emprego do rótulo; é que, de repente, me vejo sancionado por uma moda que
não ‘valorizo’. Para dizer tudo já, ao contrário, abomino. A covardia
intelectual os maiores epígonos do pensamento sociológico crítico a
sacrificarem a liberdade acadêmica do ‘grande homem’ a condição militante
do intelectual engajado deixa-me perplexo e me obriga a dar razão seja a
Lenin, seja aos líderes do protesto negro nos Estados Unidos, quanto à
apreciação das ambiguidades do intelectual. Eles convertem sociologia
‘crítica’ e ‘militante’ em mero paliativo e alguns deles - os piores, que só se
beneficiaram da moda – em uma vantajosa forma de transação, pela qual
tiraram o que puderam da ordem, dando muito pouco ou quase nada aos
movimentos de contestação... Avancei até aonde podia e tentei cumprir o
que me parecia o meu dever, sem fazer concessões à esquerda e à direita. E
com esta travei verdadeiro combate, embora nos limites melancólicos dentro
dos quais alguém pode enfrentar o adversário dentro da e através de uma
rede institucional de poder, construída, mantida e dinamizada para
neutralizar e destruir o pensamento crítico, com todas as suas irradiações
diretas e indiretas sobre a atuação intelectual militante (FERNANDES, 1976,
p. 141-142).

Em um cenário de formação marcado pelo pensamento hegemônico da burguesia local
e internacional para manutenção da ordem burguesa, Fernandes soube driblar os desafios
impostos a alguém que veio “de baixo” e ir construindo seu pensamento, sem jamais deixar de
lado seu compromisso para com a sua classe de origem e a construção de um conhecimento
crítico e criativo compromissado com a ruptura com a ordem capitalista.
É necessário afirmar que Fernandes era um marxista convicto. Ao mesmo tempo que
respeitava os limites impostos pela universidade na qual fez um belíssimo estudo
funcionalista da sociedade Tupinambá, fez a introdução e tradução em 1946, de um grande
clássico da obra marxiana “Contribuição à Crítica da Economia Política”, publicado pela
editora Fama e dirigida pelo jornalista e dirigente do PSR – Partido Socialista Revolucionário
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– Hermínio Sacchetta, Cândido, 1996 (Cândido, 1996). Cabe destacar que Fernandes buscou
realizar suas análises sempre no sentido de favorecer os interesses dos “de baixo”, sendo ele
uma minoria na época e os professores todos ancorados no pensamento conservador
positivista, talvez se tivesse utilizado o marxismo para realizar suas análises não teria obtido o
respeito de seus professores à época.
O referido trabalho se destacou pelo rigor científico com que foi elaborado, Florestan
demonstrou extrema desenvoltura e familiaridade ao apresentar o pensamento de Marx e
Engels como fundamentais para as Ciências Sociais, a apropriação e explicação do método
em Marx, e toda a riqueza teórica contida nesse clássico, materializada em uma belíssima
introdução e uma tradução impecável.
Se analisarmos o que foi dito sobre o autor e sua obra por este estudo, até aqui,
podemos apreender em seu pensamento intelectual militante muita coerência com a prática e
pensamento socialistas, compromissados com a leitura e intervenção sobre a realidade.
Nesse sentido, é importante destacarmos aqui a visão do autor sobre a construção do
pensamento científico. Para Fernandes, o ato de se produzir conhecimento carrega em si
muito da visão de homem e de mundo do intelectual militante que se propõe a produzir
ciência.
A própria escolha da temática a ser estudada revela a essência ideológica do
pesquisador. Como modelo para essa afirmação, podemos recorrer novamente ao que já foi
dito anteriormente e oferecer como exemplo o primeiro trabalho de fôlego do autor que é “A
organização social dos Tupinambás”, como sendo a introdução de um pensamento
sociológico compromissado com os “de baixo”. Fernandes opta por dar voz aos índios, que
foram dizimados no período de colonização do Brasil, estando extintos desde o século XVII.
No que pertence à produção científica do conhecimento, todas as nossas escolhas estão
submergidas em um oceano de interesses que, por sua vez, estão vinculados a algo maior. Por
esse ângulo, a construção do saber, contribui para manutenção da ordem burguesa, ou para
ruptura com ela, ou seja, a produção intelectual está carregada de valores.
Quando um pesquisador se dispõe a entender determinada particularidade da realidade
que está inserido, ele não escolhe o objeto de estudo de forma aleatória. Os valores que vão ao
encontro da sua visão de homem e de mundo fazem-no trilhar o caminho teórico
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metodológico que o auxiliará a dar respostas às hipóteses levantadas por eles. Com isso,
podemos afirmar que na produção do conhecimento não se dá de forma neutra, existe uma
corrente ideológica que impulsiona o pesquisador na manipulação dos meios para que seja
possível chegar ao cerne dos problemas sociais que instigam determinada produção do saber.
Ancorados no pensamento teórico elaborado por Fernandes, cabe destacar que, na
afirmação da existência de valores no campo da construção do saber, nos referimos a eles
enquanto um conjunto de apropriações que o intelectual faz da realidade, através da sua
experiência concreta da existência humana e que, em momento oportuno, se vê na atribuição
de apresentar à sua classe de origem um estudo que seja capaz de oferecer a solução de
problemas práticos do cotidiano que se apresentam para os “de baixo”.
Com o objetivo de apreendermos o significado de valor existente na produção de
conhecimentos, para Fernandes, recorremos a uma de suas elaborações teóricas:
...uma coisa é patente: a ciência lida com valores, inclusive no terreno da
práxis. Apenas, ela não o faz como a religião, a ética ou a política. Ela trata e
incorpora os valores da perspectiva em que estes se apresentam como
notions de réalité, como dados e forças de uma situação social em mudança.
Por isso, na medida em que ela própria fornece os critérios de
reconhecimento, tratamento prático e de controle final dos problemas
sociais, ela deixa de ser avessa e alheia aos valores. Em suma, temos de
rever fundamentalmente a nossa posição nesse assunto, se quisermos que a
sociologia exerça influências marcantes nos processos de reconstrução
social. O que está em jogo não é o conhecimento sociológico que
acumulamos, mas a própria natureza que ele deve possuir (FERNANDES,
1974a, p.296-97, grifos do autor).

Podemos concluir, pela perspectiva do autor, que não existe ciência neutra que não
esteja vinculada a uma série de valores das concepções teóricas que o pesquisador utilizará
para leitura da realidade. Como abordamos anteriormente, a própria escolha de determinado
objeto de pesquisa, se dá pela pré-existência de valores que norteiam o pensar do pesquisador.
Isso relacionado a ciência engajada defendida por Fernandes é um dos principais fatores desse
tipo de produção do saber.
Quando um pesquisador afirma a inexistência de valores na construção do saber e, por
consequência, compactua com a vertente de intelectuais que defendem a neutralidade
axiológica, ele assume um lado da trincheira no cenário de luta de classes existentes na
sociedade capitalista.
A partir do momento que determinado pesquisador defende o esvaziamento ideológico
da produção de conhecimento (como se fosse possível), e afirma a inexistência de valores que
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norteiam uma pesquisa, ele se ancora em uma falsa noção de neutralidade que é carregada de
valores. Porém, valores que pactuam com a manutenção da ordem burguesa legitimando a
construção de um saber que, por vezes, se apresenta de forma superficial, tanto no que diz
respeito à crítica a sociabilidade capitalista como a própria interpretação do movimento do
real no fluir dialético dos fatos.
Para exemplificar nossa análise, convocamos o leitor a fazer a seguinte reflexão, para
você, o que é educação?
Se você for trabalhador, você possivelmente respondeu que a educação é um direito
social, historicamente conquistado pela luta dos movimentos sociais. Agora, se você for um
empresário, dono de alguma escola e/ou universidade privada, você possivelmente responderá
que a educação é uma mercadoria, um serviço lucrativo.
Com esse exemplo, fica claro que cada um desses sujeitos sociais, ao se debruçar a
pesquisar a educação, o faria sob determinado prisma, seja ele na defesa intransigente da
educação pública gratuita de qualidade, capaz de conquistar mentes e corações na busca pela
ruptura com a ordem burguesa; ou reforçaria o debate conservador, na tentativa de conquistar
mentes e corações na defesa da privatização da educação em todas as esferas, legitimando o
seu discurso em uma concepção mercadológica da educação.
Percebe-se que, em ambas as possibilidades de se desenvolver uma pesquisa, sobre a
mesma temática, existe uma série de valores imbricados que conduzem a ação intelectual do
sujeito pesquisador, seja para manutenção da ordem vigente, seja para ruptura com a ordem.
Posto isto, ressaltamos que compactuamos com a noção de ciência defendida por Florestan
Fernandes, sendo esta uma ação coletiva, crítica, criativa e transformadora, e não, sob
hipótese alguma, neutra.
Fundamentados no que debatemos até aqui, temos o que na visão de Fernandes se
configura em duas possibilidades:
Continuaremos a produzir um conhecimento insensível aos aspectos
mais profundos e dinâmicos do controle dos problemas sociais pelos homens
– e então manteremos também o nosso conformismo diante dos
inconvenientes da situação imperante. Ou produziremos o tipo de
conhecimento exigido pela intervenção racional nos problemas sociais
humanos – e então seremos levados a refletir criticamente sobre os fatores
que perturbam o uso social construtivo dos conhecimentos sociológicos na
sociedade em que vivemos (FERNANDES, 1974a, p. 297).
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Assim, compreendemos a produção científica do conhecimento pelo prisma do seu uso
social no que refere-se a concepção crítico criativa, capaz de fazer a apreensão da realidade na
qual estamos inseridos. Temos como perspectiva não apenas o enriquecimento do acervo
intelectual produzido por determinada área do saber, mas, principalmente, na concepção de
ciência engajada, comprometida com a classe dos “de baixo” como ferramenta de luta dessa
classe social na revolução contra a ordem burguesa vigente, mas também urgente e
necessário, o socialismo.
Frente ao que colocamos para debate, até aqui, algumas indicações são pertinentes
antes de partirmos para o segundo capítulo desta dissertação. Consideramos a influência do
marxismo na obra sociológica de Florestan Fernandes, especialmente no que se refere à
formação social histórica e econômica do Brasil, tendo como eixo condutor a luta de classes,
partindo da análise da totalidade da vida social, como analisado por Marx, sobre a
compreensão do modo de produção capitalista, aprofundando seu debate sobre a formação da
sociedade capitalista, sobretudo a sociedade capitalista dependente.
Para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o pensamento educacional na obra de
Florestan Fernandes, analisamos, no primeiro capítulo, as bases da formação teórica do
pensamento sociológico de Florestan Fernandes para que possamos apreender as funções da
universidade no capitalismo dependente e a tarefa urgente de defesa da educação como
perspectiva a ruptura com o capitalismo dependente e a heteronomia cultural.
Para isso é indispensável que aprofundemos algumas categorias elaboradas por
Florestan Fernandes, como o conceito de capitalismo dependente e heteronomia cultural, o
que faremos no capítulo a seguir.
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Capitulo II – Capitalismo dependente e heteronomia cultura: bases para a análise do
padrão dependente de educação em Florestan Fernandes
A vantagem indiscutível do “engajamento” aparece, pois, na relação
do sujeito-investigador com as tendências de mudanças emergentes na
sociedade inclusiva. O cientista escrupulosamente “neutro” pode ser tão
revolucionário quanto o cientista abertamente “comprometido”. Contudo, o
primeiro não desenvolve a sensibilidade para os problemas de investigação
que se impõe em termos de atualidade ou de necessidade histórica
(FERNANDES, 1968, p. 15).

Introdução
O presente capítulo tem por objetivo realizar um aprofundamento nas categorias-chave
elaboradas por Florestan Fernandes, na direção de contribuir com as análises que faremos
posteriormente sobre o pensamento educacional do autor.
Para isso, consideramos ser de extrema relevância analisar o desenvolvimento do
capitalismo, pois, com isso, pretendemos inserir o debate da presente pesquisa na totalidade
histórica da realidade, sobretudo identificando a gênese da luta de classes inerente ao modo de
produção capitalista, para entendermos não apenas a formulação do pensamento educacional
na obra de Florestan Fernandes, mas a concepção de ciência do autor e entender o papel da
ciência e do intelectual no processo de lutas existentes na sociedade capitalista dependente.
Na dinâmica histórica por meio do qual o modo de produção
capitalista (MPC) se constitui, articulam-se dialeticamente duas grandes
tendências: uma, universal, dada a necessidade de se expandir e de se
concentrar imanentes ao capital, que extrapola os locais e ganha espaço
mundial; e outra, particular, determinada pelas formas de realização dessa
tendência
universal
nas
experiências
históricas
concretas
(singulares)...(MINTO, 2014, p. 19).

A fim de compreendermos o capitalismo, se faz necessário ressaltarmos que esse
sistema econômico, político e ideocultural é estruturado não só por eixos universais, que
caracterizam o referido modo de produção e reprodução da vida humana em sua totalidade,
mas também por eixos particulares que definem como esse modo de produção se expandirá
em cada país e região.
Antes de adensarmos o debate acerca do Capitalismo, é fundamental recorrermos mais
uma vez à noção de ciência em Florestan Fernandes. Como afirmamos no capítulo anterior,
ancorados na profícua obra do autor, acreditamos que a produção científica do conhecimento
pode assumir duas posições políticas: uma está ligada à concepção da neutralidade para
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operar um apagamento de sua vinculação com o projeto burguês de sociabilidade, e a segunda
está comprometida com o projeto social dos “de baixo”.
Como analisamos no capítulo anterior, a defesa da neutralidade valorativa no processo
de construção do conhecimento é um grande atrativo, a funcionalidade da neutralidade é vital
em qualquer formação social burguesa, sobretudo em uma sociedade capitalista dependente
como a brasileira, que traz a expropriação da terra e a aniquilação da vida humana, através da
escravidão em parâmetros inimagináveis de seres humanos, para obtenção de lucro das
metrópoles colonizadoras, formando assim o sistema colonial de dominação. Nesse sentido, a
neutralidade fixa suas raízes no conservadorismo que, por sua vez, mantém viva a chama de
tudo que há de mais retrógrado em uma nação de formação social arcaica, que revitaliza a
dominação colonial no desenvolvimento do capitalismo.
A posição de neutralidade resulta na reafirmação e na defesa de um projeto de nação
que caminha no sentido quase que irreversível daquilo que Sampaio Junior (2017)
denominará como sendo a barbárie. Reconhece-se a barbárie como a volta de doenças
coloniais, aumento considerável dos “condenados do sistema”, a desindustrialização do
Brasil, destruição dos direitos sociais historicamente conquistados pelos “de baixo”, ou seja, o
fortalecimento do traço colonial permanente, que se intensifica e ganha legitimidade no
discurso da neutralidade cientifica.
Entende-se por “traço colonial permanente” a dominação externa a que o país é
submetido (conscientemente) aos países imperialistas, sobretudo os Estados Unidos da
América, mesmo após a proclamação da independência do Brasil e a constituição da
República. Endentemos que a inserção capitalista dependente do país na economia mundial
mantém os traços de colonização da nação que é submetida aos interesses imperialistas pela
burguesia local, para manutenção de seus interesses em detrimento dos interesses dos “de
baixo”. Ou seja, no decorrer da história do Brasil, o estatuto jurídico deixa de ser colonial (no
qual o país era colônia de Portugal), mas a dependência econômica e política faz com que o
país mantenha, em sua estrutura, traços de colônia dos países imperialistas, ao que Florestan
Fernandes vai denominar de “Traço colonial permanente”, ou seja, o imperialismo inaugura
outro tipo de colonialismo no qual os laços entre o país e as nações hegemônicas deixam de
ser jurídicos e passam a ser econômicos e políticos .

85

Nesse contexto, o legado intelectual que herdamos de Florestan Fernandes é
considerado por nós uma importante “peça de combate” que deve ser apropriada pelos “de
baixo” no cenário de luta de classes existente no mundo capitalista. Acreditamos que o
referido autor construiu uma teoria social crítica para compreensão do Brasil e os demais
países satélites do imperialismo, aos quais, como vimos anteriormente, Fernandes se refere
enquanto “países capitalistas dependentes”, tema que iremos aprofundar posteriormente.
Precisamos analisar a formação social, histórica e econômica desses países,
entendendo a sua particularidade rompendo com a “mera aplicação” de teorias e avançando
no debate de como se dá a formação do capitalismo em sua particularidade. A mera aplicação
de teorias utilizadas na compreensão da realidade imperialista dos países desenvolvidos na
periferia capitalista não ajuda na apreensão da realidade concreta, pois esse tipo de análise
exclui os elementos da particularidade desse processo.
Fernandes nos oferece elementos importantes para que entendamos o capitalismo em
sua universalidade, como podemos identificar na introdução do primeiro capítulo do livro
“Sociedade de classes e subdesenvolvimento”, no qual o autor apresenta o modo de produção
capitalista como sendo uma estrutura que vai além de ser apenas uma realidade econômica,
para o autor:
O capitalismo não é apenas uma realidade econômica. Ele é também, e
acima de tudo, uma complexa realidade sociocultural, em cuja formação e
evolução histórica concorreram vários fatores extraeconômicos (do direito e
do Estado nacional à filosofia, à religião, à ciência e à tecnologia)
FERNANDES, 1968, p. 21).

A riqueza de seu pensamento também pode ser destacada nos avanços teóricos que o
autor realizou na apropriação da teoria marxista. Como exemplo, podemos destacar a
categoria “contrarrevolução burguesa” no qual Florestan Fernandes se apropria do debate de
“contrarrevolução a quente” que se caracteriza pelas ações repressivas das elites dominantes
para aniquilação de qualquer ação revolucionária por parte da classe trabalhadora, como se
deu nas primeiras revoluções proletárias à época de Marx. Ao analisar as ações
contrarrevolucionárias da ditadura militar no Brasil, o autor conclui que as elites não
perpetuam apenas ações de coerção, pois tais ações podem despertar a inquietação dos “de
baixo”. Nesse sentido, o autor percebe que as ações de consenso também se tornam uma arma
das elites no poder para enfraquecimento da luta dos “de baixo”, sendo essas ações
caracterizadas por “contrarrevolução a frio”, como abordaremos no presente capítulo,
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articulando, com o papel da educação, na difusão do projeto burguês de sociabilidade inerente
ao capitalismo dependente.
A capacidade de Florestan Fernandes em se apropriar da totalidade de uma teoria no
movimento do real, fazendo as adequações necessárias para a compreensão da singularidade a
fim de contribuir para as análises rigorosas da realidade, faz com que possamos afirmar que o
autor nos oferece elementos teóricos que possibilitam ao pesquisador intelectual militante e
aos movimentos sociais de luta dos “de baixo” compreender a particularidade capitalista
dependente na qual o Brasil está inserido.
Dentro da matriz sociológica crítica para formulação do seu pensamento, Fernandes
utiliza conceitos elaborados por grandes marxistas, em um processo de retomada de conceitos
teóricos e de avanços que o possibilitaram na formulação de um pensamento sociológico
crítico, inaugurado por ele no Brasil.
No que tange à questão da compreensão do conceito de Revolução, o autor se ancora
em Rosa Luxemburgo, Trotsky e Lenin. Inclusive, cabe destacar que o uso do termo “de
baixo” é a apropriação de um conceito leninista utilizado por Fernandes. Para o
desenvolvimento da concepção de capitalismo dependente, o autor se utiliza da teoria do
desenvolvimento desigual de Lenin e a lei do desenvolvimento desigual e combinado de
Trotsky.
A contradição entre Capital x Força de Trabalho, a defesa de direitos historicamente
conquistados pelos “de baixo” como a Educação em todos os seus níveis, Ciência e
Tecnologia, a Saúde, a Questão Racial e de Gênero, a luta contra a destruição da Previdência
Social Brasileira, a questão Agrária, e todas as demais, estão inseridas na sociabilidade
capitalista tendo como eixo, que perpassa por todas as referidas questões, o corte de classe.
Considerando que o objetivo dessa pesquisa é apresentar como se deu a formação do
pensamento educacional de Florestan Fernandes, a concepção de ciência do autor e o papel do
intelectual militante da defesa da educação superior pública, e a importância da universidade
pública gratuita e de qualidade no processo de transformação social, devemos inserir esse
debate na totalidade da vida social, para entender cada uma dessas questões enquanto
ferramenta de combate à ruptura com a ordem burguesa.
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Em um país capitalista dependente como o Brasil, o processo descrito anteriormente
não é fácil, devido à natureza truculenta, reacionária e fascista de grande parte da sua
burguesia interna, tema que aprofundaremos no item a seguir, e da posição na qual nos
encontramos enquanto classe. Para Fernandes, é necessário “continuar a luta com a reação
conservadora. Ou ela, ou nós. Enquanto ela não estiver derrotada, todos os meios para
combatê-la devem ser mobilizados” (FERNANDES, 1975, p.9).
Para combatermos o conservadorismo, tão essencial para a manutenção da ordem
burguesa, se faz necessário entendermos a sociabilidade na qual estamos submergidos e a luta
de classes existente nesse cenário.
Por esse ângulo, o presente capítulo possui como objetivo apresentar a análise do
pensamento sociológico de Florestan Fernandes, abordando o modo de produção capitalista e
como a sociabilidade burguesa se forja no Brasil. Cabe destacar que esse debate não está
desvinculado da defesa da Universidade Pública Gratuita e de Qualidade. Ao contrário, ele é a
base sólida na qual fundamentamos a nossa concepção de ciência, o papel da universidade na
luta pela Revolução e do intelectual militante nesse processo.

2.1 Racionalidade burguesa, Estado e disputa entre projetos antagônicos de
sociabilidade
Para iniciar a presente discussão, recorreremos a um pensamento de Engels sobre a
teoria social elaborada por Marx, localizada no prefácio da edição inglesa de 1888 do
“Manifesto do Partido Comunista”, que destaca a relevância da teoria elaborada por Marx,
tendo, para as ciências sociais, a mesma importância que Darwin possui para as ciências
biológicas26 (ENGELS, 1888.).
A fundamentação teórica marxista, no que concerne ao próprio capitalismo, se faz
necessária ao pesquisador atento que pretende utilizar a corrente crítica do pensamento dando
ênfase a um elemento central no método em Marx que é a relação entre Universalidade,
Particularidade e Singularidade do modo de produção capitalista.

26

Cabe destacar que o marco da contribuição de Marx para a Teoria Social Crítica é a publicação do livro I D’O
Capital (1867)
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Segundo Minto (2014), a tendência daquilo que se caracteriza como universal, no
modo de produção capitalista, irá se concretizar por intermédio de suas particularidades e
singularidades naquilo que representa a forma histórica na qual o referido modo de produção
e reprodução da vida se estabelece em todos os países e regiões.
Para entendermos a formação do pensamento educacional na obra de Florestan
Fernandes, sua concepção de ciência bem como o papel do intelectual militante, é vital
inserirmos este debate na totalidade da vida humana. Nesse sentido se faz mister entender
como se operacionaliza a racionalidade burguesa.
Com o avanço do debate da teoria social crítica, até mesmo da apropriação intelectual
do acervo intelectual deixado por Marx e Engels e ancorados no pensamento sociológico de
Florestan Fernandes, bem como de outros autores marxistas como Sampaio Junior, Leher,
Netto, Lima, Minto, apreendemos que Marx, ao inaugurar a sua teoria social, não o faz com
interesse inicial e final em análises economicistas da sociabilidade burguesa.
Quando elabora seu pensamento sobre o capital, Marx não utiliza a economia como
um objetivo final para as conclusões de seus estudos, mas como o caminho necessário para se
chegar à explicação daquilo que ele considerava o cerne da sociabilidade capitalista
(FERNANDES, 2008).
Marx utilizava a categoria “modo de produção” de forma sintética, apreendendo o
capitalismo não apenas como uma ferramenta de produção de mercadorias, mas como um
sistema ideológico e cultural que norteará a própria reprodução da vida humana. Seus estudos
se baseiam na análise minuciosa daquilo que considera a questão central no capitalismo: a
mercadoria. Os economistas clássicos afirmavam ser a mercadoria a grande responsável pela
criação de riquezas. Marx se contrapõe a isso, afirmando que a mola propulsora para geração
de riqueza no modo de produção capitalista é o trabalho humano. Sem ele, não há a geração
de riquezas.
Diante do exposto, as análises que se restringem ao campo economicista não permitem
ao intelectual militante, bem como à classe trabalhadora, compreender a realidade na qual
estão inseridos, visto que o modo de produção capitalista expressa uma realidade econômica,
política, social e ideocultural, como afirmava Fernandes (1968).
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Para entendermos o capitalismo como uma forma de organização humana, partiremos
do pressuposto de que, dentre todas as formas de organização da vida social, o capitalismo é o
mais complexo. Surgiu na Europa e depois se alastrando por todo o território terrestre, sendo
fruto de uma revolução burguesa responsável pela queda do feudalismo.
Marx aponta que esse sistema de produção e reprodução da vida social existe tendo em
seu centro a produção de mercadorias que, por sua vez, está relacionada ao valor, que gera
lucros e os lucros geram riquezas, socialmente produzidas e concentradas nas mãos da
burguesia.
Antes de identificarmos as universalidades do modo de produção capitalista, ou seja,
aquilo que identificamos como estruturante do referido modo de produção e reprodução da
vida social, é primordial elucidarmos algumas questões. Para uma sociabilidade existir, é
fundamental que ela se sobreponha a forma de sociabilidade anterior. Assim, é correto afirmar
que a história é tecida em um cenário permanente de luta entre classes que almejam a
consolidação do seu protejo societário.
Cabe destacar que cada sociedade existente no processo estava dividida em classes
sociais que definiam o papel de cada sujeito social:
Nas épocas anteriores da história, encontramos, quase por toda a parte,
uma sociedade estruturada em vários segmentos (ou ordens sociais –
Stände), uma múltipla hierarquia das posições sociais. Na Roma antiga
temos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos; na Idade Média, senhores
feudais, vassalos, membros das corporações, artesão e servos, além de novas
hierarquias particulares em quase todas essas classes.
A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade
feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Limitou-se a colocar novas
classes, novas condições de opressão, novas formas de luta, no lugar das
anteriores (MARX, ENGELS, 2019. P. 62/61).

Chegamos ao primeiro elemento estruturante do modo de produção capitalista que
gostaríamos de destacar. A sociedade capitalista se divide em duas classes sociais
fundamentais: a burguesia e a classe trabalhadora. Por burguesia, compreende-se a classe
social formada por aqueles sujeitos sociais que detêm os meios necessários para a produção
de mercadorias, matéria prima, capital, ou seja, os proprietários dos meios de produção social
e empregadores do trabalho assalariado.
A classe trabalhadora é composta por todos os sujeitos históricos que possuem apenas
a sua força de trabalho como mercadoria, ou seja, no processo de produção social, vendem a
sua mão de obra como única mercadoria que possuem para o capitalista.
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Como apresentamos anteriormente, a história da humanidade é composta por um
elemento importante: a luta de classes. Homem livre x escravo; patrício x plebeu; barão x
servo; mestre de corporação x artífice (MARX, ENGELS, 2019). Ou seja, classes sociais que
se relacionavam como opressores e oprimidos, caracterizando um antagonismo existente entre
eles. Nesse sentido é correto afirmar que outro elemento estruturante do capitalismo é a luta
existente entre o projeto antagônico de sociabilidade entre burguesia x proletariado. Onde
existir capitalismo existirá também a luta de classes.
A nova classe dominante formada pela burguesia revolucionária, que aniquilou com a
sociabilidade feudal, inaugurando na história o capitalismo, tem uma característica que deve
ser ressaltada: a busca incessante pela concentração de renda, prestígio e poder, nos termos de
Florestan Fernandes (1973).
À burguesia está reservada a oportunidade de viver a riqueza que é socialmente
produzida. À classe operária está reservado produzir a riqueza desfrutada pela classe anterior.
Esse cenário gera desigualdades econômicas e sociais, gerando um abismo entre as duas
classes sociais existentes no modo de produção capitalista. Nessa acepção chegamos a mais
um elemento estruturante do capitalismo: a desigualdade existente entre as classes.
É indiscutível que a burguesia, na Europa Ocidental, especificamente na França,
Inglaterra e na América do Norte (embora na Alemanha tenha sido diferente), tenha
executado um papel revolucionário contra a ordem feudal, mas devemos ressaltar que a
burguesia executou essa função, tendo como objetivo inicial e final, a sua ascensão ao poder,
legitimando apenas seus interesses próprios. O burguês não desejou o fim da monarquia tendo
como horizonte a emancipação humana plena, mas a conquista de prestígio, riquezas e poder,
o poder de decidir não apenas o seu destino, mas os rumos da história, nem que fosse às
custas da vida do proletariado.
A burguesia, onde ascendeu ao poder, estruiu todas as relações
feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou sem piedade todos os variados laços
feudais que prendiam o homem aos seus “superiores naturais” e não deixou
outro laço entre um homem e outro que não o do interesse nu e cru, o do
insensível “pagamento em dinheiro”. Afogou a sagrada reverência da
exaltação religiosa, do fervor cavalheiresco, da melancolia sentimental do
burguês, filisteu, na água gelada do cálculo egoísta. Transformou a
dignidade pessoal em um simples valor de troca, e no lugar de um semnúmero de liberdades legítimas e estatuídas colocou a liberdade única, sem
escrúpulos, do comércio. Em uma palavra, no lugar da exploração encoberta
com ilusões políticas e religiosas, colocou a exploração seca, direta,
despudorada e aberta (MARX, ENGELS, 2019, p. 65).
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Por si só, as palavras de Marx e Engels são capazes de expressar a essência do modo
de produção capitalista, mas é importante imprimir algumas considerações. É certo que a
forma desigual que a burguesia se relaciona com à classe trabalhadora cria um abismo entre
os “possuidores e os despossuídos” do sistema.
Conforme o capital desenvolveu-se, não apenas no sentido econômico, mas na
sociabilidade em que a burguesia busca, a todo custo, imprimir os anais da história a sua
imagem e semelhança, modernizando as formas de produção material através da ciência,
tecnologia para a intensificação da produção de mercadorias. É correto afirmar que na mesma
direção, evolui a classe trabalhadora que, desde as análises realizadas por Marx, vem sendo
convocada a repensar a história passada e o presente, no sentido revolucionário de ruptura
com a ordem burguesa e a construção de uma outra sociabilidade.
A fim de se consolidar enquanto um modo de produção e reprodução da vida humana
no processo histórico, o capitalismo precisava encontrar uma forma de conquistar mentes e
corações. Com isso, não adiantava que o novo modo de produção existisse apenas na Europa.
Era imperioso ganhar espaço em todo o globo terrestre. Essa necessidade surge para o
enriquecimento cada vez maior das potências europeias, sobretudo para minimizar as
primeiras crises que emergiam no capitalismo.
Aqui adentramos em outra característica estruturante do modo de produção capitalista:
as crises que são parte constitutivas desse sistema de produção e reprodução da vida humana,
levando os capitalistas a pensar estratégias de superação desses momentos, conforme o
sistema de produção de mercadorias evolui.
Aumenta-se a capacidade de produção, aumenta-se a concorrência entre os
capitalistas, ocorre um processo que Lima (2005) aponta como sendo uma “superprodução de
mercadorias lançadas no mercado, superacumulação por parte dos países capitalistas centrais
e subconsumo”. Cabe lembrar que o capitalismo é marcado pela desigualdade existente entre
as classes possuidoras e as não possuidoras dos meios de produção e de capital, no processo
de surgimento das grandes máquinas que passaram a substituir a força de trabalho no processo
de produção de mercadorias, aumentando a quantidade e intensidade de trabalho dos
trabalhadores.
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As expropriações por parte dos países capitalistas centrais em detrimento das nações
periféricas são um elemento fundamental do capitalismo em seu processo permanente de
expansão e imperialismo.
Os altos índices de desemprego, os baixos salários pagos pelos capitalistas não
oferecem condição de compra do que é produzido no interior das indústrias, mesmo com os
preços das mercadorias despencando, gerando o subconsumo do que é produzido e,
consequentemente, a crise.
Em resposta à primeira grande crise de 1870, a burguesia busca a realização de um
movimento de expansão do capitalismo e da contrarrevolução burguesa a nível mundial.
Como forma de superação da crise econômica que os países imperialistas vivenciavam
naquele momento buscando formas de aumentar a sua capacidade de expropriação do
excedente econômico, tendo como único horizonte possível a obtenção de mais valia e, por
sua vez, de um lucro cada vez maior.
Marx e Engels (2019), em suas análises sobre o modo de produção capitalista, já
apontavam a estratégia elaborada pela burguesia na necessidade da criação de um comércio
mundial, no qual os países capitalistas centrais deveriam “ditar as regras do jogo burguês”.
Posteriormente Lenin (2012), elabora uma teoria sobre o imperialismo definido como a fase
superior do modo de produção capitalista.
Cabe destacar que Lenin foi um dos maiores intérpretes da teoria crítica marxista.
Segundo Fernandes, ele soube “transmutar” toda a teoria social crítica elaborada por Marx e
Engels para o campo da ação política (FERNANDES, 2012). Os avanços elaborados por esse
intelectual militante foram decisivos na apreensão sobre o modo de produção capitalista pelo
proletariado, sobretudo em sua ação política.
Conquanto apreendemos que, para o avanço na compreensão do modo de produção
capitalista, bem como entender a formação social e econômica brasileira, é primordial
retomarmos (mesmo que de forma concisa) a teoria elaborada por Lenin que, em suma, trata
de outra categoria estruturante do capitalismo: imperialismo.
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2.2– Capitalismo dependente e realidade brasileira
A necessidade de um mercado em constante expansão para os seus
produtos impele a burguesia a conquistar todo o globo terrestre. Tem de se
fixar em toda parte, ramificar-se por toda parte, criar ligações em toda parte
(MARX, ENGELS, 1948).

O “Manifesto do Partido Comunista”, obra de autoria de Marx e Engels, datada de
1848, é uma das principais obras dos autores. Delineia todo o modo de produção capitalista,
além de oferecer ao proletariado as diretrizes para uma ação política conjunta que possui
como horizonte a ruptura com a ordem burguesa.
Já na referida obra, Marx e Engels nos oferecem outros elementos estruturantes do
modo de produção capitalista, a criação e necessidade da formação de um mercado mundial,
que pavimentará o capitalismo em todo terreno global.
Cabe destacar que o crescimento em escala global não se referia apenas a assuntos
econômicos, como analisamos anteriormente. No próprio manifesto, Marx e Engels apontam
o fato de a burguesia criar o mundo a sua imagem e semelhança. Nesse sentido, não era
apenas o modo de produção material da mercadoria que deveria expandir pelo mundo, mas a
arte capitalista, a cultura, o modo de agir, pensar e se sociabilizar próprio da ordem burguesa.
As culturas regionais foram sendo suprimidas pela grande cultura do capital, que
impôs sua sociabilidade egoísta aos demais espaços do globo terrestre, fortalecendo a ideia de
que o capitalismo vai muito além de ser um modo de produção econômico. Ele está inserido
em todas as esferas da vida humana, pois assim ele garantirá a sua perpetuação enquanto
modo de produção universal, na busca incessante da captura da subjetividade humana.
No tocante ao imperialismo, recorreremos ao debate elaborado por Lenin, que
recupera a obra marxiana e avança no sentido de explicar o capitalismo naquilo que o autor
reconhecia enquanto sendo a sua forma avançada. Nas palavras de Fernandes, “Lenin
demonstrou seu talento ímpar, tanto como político e estadista revolucionário quanto como
intérprete da história em processo” (FERNANDES, 2012, p. 228).
O imperialismo pode ser caracterizado como sendo um tipo de dominação praticada
por parte dos países capitalistas hegemônicos, que teve início no século XIX, como uma
tentativa de dar respostas à crise da superprodução de mercadorias e à queda dos lucros em
decorrência disso. Enfatizamos que a dominação imperialista está vinculada a todos os setores
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da vida humana como na esfera política, econômica, social e cultural, que parte dos países
capitalistas centrais em detrimentos dos países que compõem a periferia capitalista.
Para elaboração da sua obra, Lenin recorre ao que já havia de publicação sobre o
imperialismo, “bebendo” desde as fontes dos defensores do capitalismo, como John Locke,
Adam Smith, tal qual dos críticos do sistema capitalista, como Charles Fourier, Pierre Joseph
Proudhon, Rosa Luxemburgo. A capacidade de Lenin em se apropriar da teoria elaborada por
Marx e Engels, bem como a sua “veia política revolucionária”, imprimiu ao seu estudo um
viés de luta que inscreveu a temática na ordem do dia, sendo reconhecida até hoje enquanto
um expoente da luta da classe trabalhadora contra a ordem burguesa.
Sabemos da importante contribuição de Rosa Luxemburgo sobre a temática, mas, por
questões de tempo para pesquisa, dedicaremos atenção ao material produzido por Lenin.
Porém, é importante fazermos o seguinte destaque para contribuição de Luxemburgo ao
debate sobre imperialismo, com base em Lima (2005, p. 27):
Outra importante contribuição aos estudos sobre o imperialismo foi
elaborada por Rosa Luxemburgo. Seu objeto de estudos políticos será a
análise das raízes econômicas da política imperialista a partir do debate
sobre a reprodução ampliada do capital, considerada como um movimento
para além da simples repetição constante do processo produtivo.
Luxemburgo critica a análise de Marx sobre o processo de acumulação
restrito a uma sociedade, composta exclusivamente por capitalistas e
trabalhadores. Esta crítica ao esquema marxiano está baseada na
compreensão de que este esquema pretende expor o processo de acumulação
sob a suposição de que capitalistas e operários são os únicos consumidores.
Para Rosa Luxemburgo, o processo de reprodução ampliada do capital
ocorre fora da produção e acumulação capitalistas, na existência de um
círculo de compradores que esteja fora da sociedade capitalista. Este
processo só pode ser realizado por camadas sociais ou sociedades, cujo
modo de produção é pré-capitalista.

Em 1916, com a publicação do seu livro “Imperialismo, estágio superior do
capitalismo”, Lenin nos oferece, já no título um, elemento importante para a compreensão do
imperialismo. Trata-se este de uma fase própria do modo de produção capitalista, ou seja,
imperialismo não é a ruptura com a ordem burguesa, mas uma fase do capitalismo.
Lenin analisa a concentração da produção capitalista e a formação dos monopólios nos
seguintes termos:
O enorme aumento da indústria e o processo notavelmente rápido de
concentração da produção em empresas cada vez maiores constituem uma
das particularidades mais características do capitalismo (LENIN, 2012, p.
37).
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Como forma estratégica de enfrentamento das crises que o modo de produção
capitalista teve que enfrentar por conta do livre comércio27 e da produção mercantil intensiva,
os proprietários das grandes empresas passaram a formar os monopólios nos diversos setores
de produção do sistema capitalista.
No estágio mencionado anteriormente, Lenin aponta enquanto a fase superior do
capitalismo. Os monopólios eram formados com um único objetivo: proteger os grandes
capitalistas e seus interesses. A formação dos cartéis objetivava a aniquilação do pequeno
concorrente. Os acordos eram feitos pelo alto, tendo como horizonte o domínio das ofertas de
produtos e serviços que iam desde a matéria prima para produção de bens, ao valor que os
produtos deveriam ser vendidos.
Para a formação dos monopólios, os grandes grupos, formados pelos maiores
empresários, incentivam a aderência de capitalistas ao sistema. Aqueles que não aderiam eram
simplesmente aniquilados. A concorrência transforma-se em monopólio.
Daí resulta um gigantesco progresso na socialização da produção.
Socializa-se também, em particular, o processo das invenções e dos
aperfeiçoamentos técnicos.
A concentração chegou a tal ponto que se pode fazer um inventário
aproximado de todas as fontes de matérias-primas (por exemplo, jazigos de
minérios de ferro de um país... de vários países e de todo o mundo
(LENIN, 2012, p. 47).

No estágio imperialista do capitalismo, ao formar um monopólio, “a produção passa a
ser social, mas a apropriação continua a ser privada” (LENIN, 2012, p.48). Com isso,
frisamos que, mesmo em sua fase superior, o modo de produção capitalista manteve um de
seus traços estruturantes: o domínio dos meios de produção, que continuou nas mãos de uma
minoria, bem como a apropriação dos lucros advindos da força de trabalho humana.
Em seu livro, Lenin traz o relatório de uma comissão estadunidense sobre os
monopólios, dando como exemplo o “truste” de tabaco que, desde a sua formação, substituiu
em grande escala o trabalho manual na sua produção, bem como criou um setor especializado
para adquirir toda patente relacionada ao ramo existente no mercado. Assim, praticamente
sozinhos, um único truste comandava toda a produção mundial do tabaco bem como a
apropriação de seu lucro.
27

Marx e Engels, ao falarem do livre comércio no seio capitalista, apontavam para o fato de que isso levaria o
modo de produção capitalista a uma crise inevitável. Na medida em que a falta de regras na produção de bens
materiais ocasionava uma produção desenfreada de mercadorias que, por sua vez, perdiam seu valor de troca,
ocasionando um efeito negativo em cascata que culminaria na aniquilação da classe operária.
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Além da formação dos grandes monopólios na fase superior do capitalismo,
salientamos a virada do “velho capitalismo” para o novo, caracterizado pelo crescimento do
poderio do capital financeiro, dando ênfase aos grandes bancos, que contribuíram, de forma
ímpar, no processo de consolidação do imperialismo.
À medida que os bancos se desenvolvem e se
concentram num número reduzido de estabelecimentos, eles
convertem-se, de modestos intermediários que eram, em
monopolistas onipotentes que dispõem de quase todo o capitaldinheiro do conjunto dos capitalistas e de pequenos patrões, bem
como da maior parte dos meios de produção e das fontes de
matérias-primas de um ou de muitos países (LENIN, 2012, p.
55).
A princípio, os bancos realizavam papel intermediário nas transações capitalistas de
pagamento. Sua criação estava pautada na necessidade em reunir rendimentos para serem
colocados exclusivamente a uso da classe capitalista.
Conforme os bancos vão se desenvolvendo em grandes monopólios onipotentes, o seu
papel na sociedade capitalista se altera. Onde antes eram intermediários nos pagamentos,
passam a ditar as regras do jogo burguês. A formação dos monopólios não previa apenas a
junção entre bancos, mas também destes com a indústria e também as indústrias com os
bancos. Era comum ver, em suas respectivas diretorias, representantes dos referidos
segmentos.
Outrora o capitalismo era regido pela produção social de mercadorias. Agora, surge
uma nova forma de dominação. O capital financeiro passa a comandar as regras do jogo
capitalista, na medida em que as instituições bancárias adquirem conhecimentos acerca dos
pontos fortes e fracos de seus clientes industriais, conquistando o controle de todas as
situações, tudo isso em torno da concessão de crédito. Com essa ferramenta de manipulação,
controlavam desde a produção de mercadorias, até a própria matéria prima necessária para a
sua confecção.
Nesse cenário de reconfiguração capitalista, em que o velho modo de apropriação de
riqueza vai dando lugar ao capitalismo financeiro28, surgem as oligarquias financeiras,
controlando absolutamente tudo no capitalismo.

28

O que Lenin vai definir como sendo a junção ou fusão dos bancos com a indústria. Para maiores detalhes ler
“Imperialismo, estágio superior do capitalismo”. Editora Expressão Popular.
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A oligarquia financeira traz, para o seio da sociedade capitalista, uma nova forma de
expropriação de riquezas: a exportação de capital. Segundo Lenin (2012, p. 93), “o que
caracterizava o velho capitalismo, no qual dominava plenamente a livre concorrência, era a
exportação de mercadorias. O que caracteriza o capitalismo atual, no qual impera o
monopólio, é a exportação de capital.”
Até aqui, vimos que o modo de produção capitalista fixa a sua economia na produção
de mercadorias que, por sua vez, essa ação gera enormes riquezas produzidas pela classe
proletária e expropriada pela grande burguesia. Com o avanço do capitalismo nos países
centrais, sobretudo depois da revolução industrial, ocorreu a constituição de um enorme
excedente de capital.
Ao mesmo tempo em que o excedente de capital acontecia, a vida dos trabalhadores se
deteriorava nesses lugares. A fome, o desemprego em massa, baixos salários e o investimento
na indústria em detrimento da agropecuária faziam com que o abismo existente entre burguês
e proletário aumentasse cada vez mais. Nesse contexto, o capitalista poderia aplicar o
excedente de capital de forma a minimizar ou até mesmo acabar com as desigualdades
existentes entre as classes, mas, se assim o fizesse, não seria mais uma sociedade capitalista.
As oligarquias financeiras viram, na exportação de capital, um campo fértil para a
expansão do capitalismo a nível mundial, com um único propósito: a obtenção de lucros para
os países capitalistas centrais. Esse processo oferecia muitas vantagens aos capitalistas: 1) o
monopólio era caracterizado por suas “negociatas”; o importante era a obtenção de lucros e
certamente a exportação de capital deveria consolidar muito mais vantagem ao exportador do
capital em detrimento do importador; 2) o desenvolvimento inferior dos países que
compunham a periferia capitalista possuía uma série de atrativos, desde a redução do valor
das terras, mão de obra barata, matéria-prima em excesso; 3) para ser exportado, o capital era
submetido às regras dos países exportadores; nesse sentido, na maioria das vezes que um
empréstimo era realizado, o país capitalista central geralmente condicionava o empréstimo a
alguma regra, como por exemplo: em troca do empréstimo, o país importador de capital só
poderia se relacionar economicamente com o país exportador, e assim por diante.
Nesse cenário, o capitalismo lançará a sua última rede no campo global, ao que Lenin
denominará de “Capitalismo parasitário”. Na fase de exportação de capital, os países
imperialistas ingressariam em todo o território global, expropriando praticamente todo o
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excedente econômico da periferia capitalista, através dos juros abusivos que eram cobrados,
garantindo assim uma acumulação permanente de capital.
O imperialismo será apontado pelo autor como sendo uma guerra travada entre as
potências mundiais pela partilha do mundo, e é exatamente o que é feito. Os acordos pelo alto
possuem como horizonte a partilha do mundo no que tange à expropriação de lucros, sejam
eles relacionados ao capital financeiro, energia elétrica, ferrovias, extração de matéria-prima.
Onde houver possibilidade de ganhos, estão os representantes das maiores potências
capitalistas, dividindo seus lucros, mesmo que isso não ocorra de proporção igual de um país
imperialista para outro.
É necessário que não nos esqueçamos de mencionar uma característica importante do
capitalismo imperialista. Já sabemos que a expansão do capitalismo pelo mundo não se dá
com o intuito de socializar a apropriação de riquezas com os povos nativos. Ao contrário, elas
são expropriadas pelos países capitalistas centrais.
Agora precisamos destacar um fator importante nesse processo de dominação, também
apresentado por Florestan: o padrão compósito de hegemonia burguesa. Segundo o autor, a
dominação externa que ocorre nos países periféricos não ocorre apenas de fora para dentro,
ela precisa encontrar no interior desses países parceiros fortes que conduzirão internamente o
processo de dominação externa. Assim a burguesia internacional encontra, na burguesia local
dos países expropriados, uma forte parceira para condução do processo de dominação
imperial.
Expandir em proporções globais foi o que o imperialismo possibilitou a fase avançada
do capitalismo. O mundo passava a ser controlado por uma pequena fração da burguesia
internacional no sentido de disseminação dos ideais de sociabilidade burguesa, essenciais à
captura da subjetividade humana com o objetivo final de perpetuação do capitalismo como
único modo de produção e reprodução da vida humana possível.
Quando analisamos a internacionalização do capital, pressupomos que o modo de
produção capitalista se instala em todas as regiões do globo. Com isso, fazemos a seguinte
indagação: esse modo de produção e reprodução da vida humana se desenvolve de forma
igual em todas as regiões do globo terrestre?
Se concordamos que um dos elementos estruturantes do modo de produção capitalista
é a desigualdade que se expressa, inevitavelmente, no interior dessa ordem social entre a
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burguesia e suas frações, e entre a burguesia e a classe trabalhadora, podemos concluir que
esse elemento se constituiria também entre nações capitalistas. De fato, é isso que Lenin
aponta na sua dissertação sobre o imperialismo, ao afirmar que “sob o capitalismo, é
impossível o desenvolvimento igual das diferentes empresas, trustes, ramos industriais e
países” (LENIN, 2012, p. 161). Assim, chegamos a mais um elemento estruturante do
capitalismo: o fato inegável de que se desenvolverá, de forma desigual, nos diversos
territórios.
Para darmos continuidade à apreensão de como Florestan Fernandes constrói o
conceito de capitalismo dependente, é importante apresentarmos (mesmo que de forma breve)
algumas análises feitas por Leon Trotsky. Ele se apropria da teoria do desenvolvimento
desigual elaborado por Lenin e avança a discussão, apresentando a teoria de desenvolvimento
desigual e combinado. Isso, na nossa análise, é fundamental para a compreensão da formação
social dos países capitalistas dependentes, sobretudo o fato de que essa teoria foi de extrema
importância para o pensamento sociológico de Florestan Fernandes na elaboração da sua
teoria sobre a formação social brasileira.
A teoria do desenvolvimento desigual e combinado, na nossa compreensão, contribui
para a análise das particularidades do modo de produção capitalista, essencial na compreensão
dessa ordem, no que tange principalmente à teoria social crítica, indissociável da ação política
transformadora. Ou seja, conhecer a realidade em seus diversos aspectos, possibilitará aos “de
baixo” a (re)formulação de análises que contribuirão para as suas ações contra a ordem
burguesa em curso.
A teoria do desenvolvimento desigual e combinado é interessante não
apenas por sua contribuição à reflexão sobre o imperialismo, mas também
como uma das tentativas mais significativas de romper com o
evolucionismo, a ideologia do progresso linear e o eurocentrismo (LOWY,
1995, p.01).

Partindo do pressuposto de que a economia é a base da estrutura da sociedade
capitalista, os grandes capitalistas (que compõem uma pequena fração da burguesia) são os
que ditam as regras do jogo burguês. Ou seja, é realizada uma dominação externa nos países
da periferia capitalista que interfere nas dimensões social e cultural, no sentido de reafirmar a
apropriação privada da riqueza socialmente produzida.
Embora essa dominação ocorra de “fora para dentro”, é preciso encontrar parceiros na
burguesia interna dos países capitalistas periféricos para que o projeto de dominação
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imperialista seja conduzido de “dentro para fora”. As burguesias internas são as responsáveis
pela captura da subjetividade da classe trabalhadora, com o objetivo de enfraquecer a mesma,
tirando do horizonte qualquer possibilidade de formação de uma corrente revolucionária
contra a ordem capitalista. Esse é um elemento importantíssimo na obra de Fernandes a que
retomaremos no debate sobre a formação social brasileira.
A estrutura capitalista, fundada na base econômica onde estão alocados os meios de
produção, forma uma superestrutura onde estão localizados: o Estado, o Direito, a Ideologia, a
Cultura, a Religião e os demais setores que compõem a sociabilidade capitalista. As estruturas
mencionadas anteriormente estão intrinsicamente conectadas, no sentido da manutenção do
capitalismo como única forma de sociabilidade possível.
A obra marxiana e a tradição marxista nos deixam claro que o capitalismo é um
sistema de produção e reprodução da vida humana fundamentado na desigualdade econômica
e social. Assim, é correto afirmar que não há capitalismo sem desigualdade.
A análise sobre o imperialismo desenvolvida por Lenin ofereceu uma das bases
teóricas do pensamento sociológico formulado por Florestan Fernandes. O avanço nesse
debate realizado por Trotsky é, na nossa concepção, outro eixo condutor de Fernandes na
elaboração da sua teoria social crítica de leitura sobre a realidade brasileira e dos demais
países que compõem a periferia capitalista.
Trotsky, ao fazer seu estudo sobre a Revolução Russa, tendo como base fundamental a
inserção da sua economia no sistema capitalista, aponta vários elementos que nos possibilitam
identificar que o avanço do capitalismo das regiões centrais para os demais países ocorre de
forma desigual e combinada (LOWY, 1995).
Recuperando as análises de Trotsky, Lowy dá ênfase ao fato de o referido autor
romper com leituras evolucionistas da realidade. No nosso parecer, esse é um dos principais
avanços na teoria de Trotsky, visto que analisar a realidade sobre um falso aspecto linear dos
fatos e acontecimentos não nos permite chegar à essência.
Esta perspectiva mais complexa, não somente econômica e técnica,
mas também cultural e política, permite a Trotsky escapar à concepção
evolucionista que fazia da história uma sucessão de etapas rigidamente prédeterminadas e de esboçar uma visão dialética do desenvolvimento histórico
através de saltos súbitos e de fusões contraditórias (LOWY, 1995, p. 77).
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Analisamos que, as leituras “etapistas” do movimento do real levam apenas a
interpretações equivocadas da realidade que, por sua vez, acarretarão uma possível fragilidade
das ações políticas, sobretudo aquelas organizadas pelos "de baixo". A estes interessa uma
leitura crítica da realidade que tem por objetivo a consolidação de uma nova ordem societária,
antagônica ao capitalismo, ou seja, o socialismo.
Analisar a teoria do desenvolvimento desigual e combinado impõe a aproximação em
relação às particularidades do modo de produção capitalista. Para a elaboração desse conceito,
é examinando a Rússia que Trotsky desenvolve a sua teoria social sobre desenvolvimento
desigual e combinado. Cabe lembrar que a importância do referido autor está na contribuição
à crítica e complemento ao que havia escrito até o momento do desenvolvimento do
imperialismo.
No livro "Contribuição à crítica da economia política”, Marx (2008) considera que
um modo de produção não é superado enquanto não houver esgotado todas as suas
possibilidades. A interpretação dessa afirmativa levou a uma compreensão “etapista”, ou seja,
a ideia de que, em dado momento histórico, todos os países do mundo iriam passar pelo
mesmo processo de desenvolvimento do capitalismo pelos quais passaram as grandes
potências mundiais econômicas. Assim, não seria possível superar a sociedade de classes,
superar o capitalismo, se não fosse através de etapas a serem cumpridas.
Quais eram as etapas que estavam postas? 1) Independência de um país – para se
consolidar enquanto um país capitalista, os países necessitavam conquistar a independência
política e econômica, sobretudo em relação aos seus colonizadores; 2) Fase pré-capitalista –
todos os países precisariam passar pela fase mercantil do capitalismo; outra característica da
fase pré-capitalista é a expropriação de colônias; 3) Revolução burguesa – levou ao fim o
feudalismo; nesse sentido, para se consolidar enquanto um país capitalista, era necessário uma
revolução burguesa; porém, a revolução burguesa a exemplo do que foi a revolução francesa,
com os ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que derrubaram a monarquia, não ocorre
da mesma forma em todos os países (como veremos posteriormente com Florestan
Fernandes); 4) Processo de industrialização – o capitalismo exige um processo de
industrialização. Para consolidação do capitalismo, é necessário que essas fases se realizem,
assim o capitalismo precisaria se realizar em sua plenitude, ou seja, passar pelo processo de
industrialização e monopolização em todas as suas etapas.
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O que Trotsky percebe ao analisar a situação da Rússia em 1917?
A Rússia, à época da revolução que ocorreu em 1917, possuía uma extensão de terras
em uma proporção continental. Algumas regiões da Rússia demoraram um longo período de
tempo para saber que o tzar havia sido "derrubado" pela revolução proletária. Em um país
com as referidas proporções geográficas, era impossível para a Rússia se desenvolver de
forma igualitária em todo o território. Assim, a Rússia foi se desenvolvendo de forma
desigual, e esse movimento foi observado anteriormente por Lenin e Trotsky. Quando analisa
o México, Trotsky percebe que ele se encontra em uma posição ainda mais desigual em
comparação à Rússia e aos demais países europeus.
Nessa lógica, o autor começa a questionar se todos os países deveriam, ou até mesmo
conseguiriam, passar pelo mesmo processo de desenvolvimento capitalista dos países
capitalistas dominantes. Seria possível a coexistência de processos de desenvolvimento?
A partir da teoria do desenvolvimento desigual, que já havia sido elaborada por Marx,
Engels e Lenin, Trotsky avançará na análise do desenvolvimento do capitalismo,
acrescentando uma particularidade fundamental na própria apreensão do imperialismo: o
amálgama de fases do desenvolvimento em determinados países e regiões.
Quando o elemento da "combinação" de fases arcaicas e modernas do
desenvolvimento é agregado ao debate, é possível a conquista de um avanço na discussão,
apontando o desenvolvimento como elemento estruturante do modo de produção capitalista.
A teoria do desenvolvimento desigual e combinado retira o véu sobre a questão da
desigualdade, nos oferecendo alguns elementos para análise: 01) os países não se constituem
de forma desigual por um acaso do destino; eles se configuram dessa forma porque a
desigualdade é a base de sustentação do capitalismo, desde a sua gênese; 02) não é preciso
etapas para o desenvolvimento do capitalismo em determinado país; é possível que um país
pule de uma etapa para outra, sem passar pelos mesmos processos pelos quais passaram os
países imperialistas; isso se dá pelo fato da técnica desenvolvida por esses países (que
controlam o jogo burguês) poder ser aplicada em outros países e regiões (como veremos
posteriormente sobre a formação social brasileira por Fernandes). Com a aplicação de técnicas
praticadas em países relativamente atrasados, até bem atrasados, pode ocorrer o
desenvolvimento rapidamente, pulando as etapas anteriores, de acordo com os interesses
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imperialistas; e 3) o desenvolvimento desigual e combinado é o amálgama de fases
diferenciadas que convivem e se sobrepõem.
A desigualdade é combinada entre as frações que comandam o mundo, principalmente
porque será fundamental para a expropriação da riqueza por parte dessas nações dominantes,
se configurando em um elemento de extrema importância na captura da subjetividade humana
para legitimação do projeto burguês de sociabilidade.
Entender e retomar a categoria analítica do desenvolvimento desigual e combinado é
fundamental para os "de baixo", visto que auxiliará na compreensão da realidade, pautando
ações políticas desses sujeitos sociais na luta pela ruptura com a ordem burguesa.
Diante do exposto até aqui, concluímos que a obra de Trotsky foi um dos principais
expoentes teóricos para Fernandes desenvolver a sua teoria social crítica de análises da
formação social brasileira, que é a teoria do capitalismo dependente.
Nesse momento, adentremos ao pensamento sociológico de Florestan Fernandes, a fim
de estudarmos a particularidade da formação social brasileira, nos aproximando das categorias
de análises do autor, que serão fundamentais para a apreensão do seu pensamento
educacional, indissociado do seu pensamento sociológico.
As análises feitas com base nos grandes clássicos da teoria social crítica deixam claro
qual campo teórico Florestan Fernandes se aproximou para elaborar seu pensamento
intelectual e militante.
Com base na fundamentação teórica e crítica, deveremos tecer os nossos diálogos
sobre a realidade brasileira, independente do recorte que venhamos a escolher como objeto
para análises. Porém, acima de tudo, devemos ter em mente como se dá a formação social
brasileira, bem como ocorre a difusão da racionalidade capitalista em nosso país.
O próprio Florestan Fernandes, ao analisar a obra de Caio Prado Junior, faz menção ao
fato de que o autor analisa a revolução burguesa no Brasil sem se debruçar no estudo
aprofundado da formação do capitalismo aqui. Na concepção de Fernandes, isso constitui
questão sine qua non para entendermos as particularidades da revolução burguesa em nosso
país (FERNANDES, 1980, p.86).
Por isso, consideramos ser impossível entendermos a formação do pensamento
educacional de Fernandes sem entendermos como se deu a formação social brasileira e a
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forma como o capitalismo é absorvido aqui. Portanto, para o embasamento teórico sobre a
formação social brasileira e a constituição do capitalismo no Brasil, nos ancoraremos na
leitura de textos de autoria do próprio autor.
Referenciamos, portanto, a data da produção intelectual dos textos. Contudo
consideramos importante explicar que o fato de datarmos a produção intelectual de Fernandes
se faz no sentido de reafirmarmos a atualidade do pensamento sociológico de Fernandes,
principalmente no que tange à compreensão da realidade brasileira, visto que apreensões
errôneas da realidade ocasionam ações políticas também equivocadas, como afirmamos
anteriormente. Apontar Florestan como um autor que nos ajuda apenas a compreender o
passado é (na nossa concepção) um erro de análise teórica sobre o legado intelectual do autor.
Ao se apreender um modo de ser elaboram-se teorias e categorias que conseguem
apresentar tendências e contratendências particulares.
Dando continuidade ao debate sobre a formação social brasileira, sabemos que o modo
de produção capitalista advém de um processo revolucionário no qual a racionalidade anterior
foi aniquilada para dar lugar à que vivenciamos agora, ou seja, o feudalismo (onde existiu)
deixa de existir surgindo, em seu lugar, o capitalismo. Como apreendemos anteriormente, a
teoria social crítica nos oferece elementos para a apreensão da realidade capitalista no que se
refere aos aspectos estruturantes desse modo de produção, bem como as suas particularidades
e a manifestação histórica e espacial da luta de classes.
Ancorados no pensamento de Fernandes, buscaremos os elementos necessários para
entendermos como o lugar que o Brasil ocupa na economia mundial incidirá nos rumos da
educação brasileira, em todos os seus níveis. Articulados às análises teóricas, estão as ações
políticas. Parafraseando Lenin, uma teoria revolucionária exige uma ação revolucionária “a
história de toda sociedade de classes é uma história de conflitos irremediáveis”. (FERNANDES,
1980, p. 63), nesse sentido devemos articular ações que objetivem a ruptura definitiva com a “ordem
burguesa”.

A ciência engajada busca oferecer elementos de apreensão da essência da realidade
histórica. Como socialista convicto, Fernandes acreditava que uma visão de mundo não
deveria estar desvinculada de uma ação militante transformadora. A ciência por si só é uma
ação revolucionária à medida que sua aplicação se dá a favor dos interesses de classe. Na
nossa ótica, os interesses da classe trabalhadora, que tem como prisma, na elaboração da sua
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ciência, a apreensão da essência da sociedade de classes e os caminhos necessários a fim de
rompermos com essa racionalidade.
Fernandes, em seus estudos sobre a constituição do capitalismo no Brasil, parte do
processo inicial de formação histórica na sociedade nacional brasileira, nos brindando com a
teoria marxiana de que o capitalismo não trata apenas de uma realidade econômica, mas uma
complexa realidade sociocultural no sentido de consolidação da ordem burguesa.
Florestan Fernandes (1968) apresenta três fatores preliminares que forneceram a
sustentação teórica para entendermos a formação da sociedade nacional brasileira

29

bem

como a forma com que o capitalismo absorve e se expande em uma sociedade forjada no seio
da expropriação do “mundo subdesenvolvido”.
Fernandes (1968) aborda como se deu o processo de formação da sociedade nacional
do Brasil, o que, na nossa análise, é um movimento dialético que inscreve a realidade na
totalidade histórica. Cabe ressaltar mais uma vez que a relevância do pensamento tanto
sociológico quanto educacional de Florestan não está no fato do autor nos auxiliar somente na
leitura do passado colonial, mas na compreensão dos elementos estruturantes da realidade
concreta, ou seja, aquilo que é inerente ao modo de produção capitalista, particularmente no
capitalismo dependente.
Observamos claramente, na obra de Florestan Fernandes, a apreensão das categorias
de imperialismo e desenvolvimento desigual e combinado para formulação de suas análises
sobre a particularidade do capitalismo no Brasil.
Para apreensão dos elementos centrais da formação social brasileira, sobretudo no que
concerne à inserção do Brasil na economia mundial, o autor resgata elementos preliminares
que ajudam o pesquisador que se debruçar e para entender a realidade brasileira.
O primeiro elemento que destacamos é o fato de que o Brasil, bem como a AméricaLatina, é fruto da expansão do mundo ocidental. O desenvolvimento das potências mundiais
sempre esteve entrelaçado ao número de colônias que possuíam. Assim, Inglaterra, França,
Espanha e Portugal disputavam entre si a descoberta de novas colônias com o único objetivo
29

Tomaremos por base a formação social brasileira, não a América Latina como era a proposta inicial dessa
pesquisa, por conta dos limites temporais impostos pelo curto prazo de duração de um mestrado, que não permite
ao jovem pesquisador se debruçar em temas mais abrangentes de uma determinada realidade. Cabe destacar que
o interesse pela temática não esgota nessa pesquisa, mas se expande no interesse de continuar nossos estudos e
pesquisas no doutorado.
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de expropriar a riqueza desses países pela escravidão de povos nativos e esgotamento quase
que total dos recursos naturais que constituíam a base para a acumulação primitiva de
riquezas, como alicerce para o desenvolvimento pleno das referidas potências.
O Brasil fora colonizado por Portugal, e Fernandes (1973) apresenta um elemento de
extrema importância sobre esse processo: a colonização do Brasil coincide com as etapas
finais da crise do mundo medieval. Os novos extratos sociais que começam a surgir através
das revoluções sociais que deram origem ao modo de produção capitalista.
A colonização pressupunha a transplantação pela metrópole de um regime social
fechado para suas colônias, organizado em castas e estamentos. Isso se dá ao fato de a base da
economia desses espaços ser fundada nas grandes plantações e no trabalho escravo (primeiro
dos povos indígenas nativos, posteriormente dos povos negros vindos forçadamente da
África, escravizados pelos colonizadores).
O Brasil fora encontrado pelas navegações lusitanas no ano de 1500.
Aproximadamente nos primeiros cinquenta anos, pouco se investiu na colonização das terras
recém-encontradas. O avanço da colonização se deu como forma de evitar a tomada da
colônia pelos franceses, que já haviam até se instalado na costa litorânea do Rio de Janeiro e
pretendiam tomar a colônia das mãos portuguesas na corrida pela expropriação das riquezas
existentes no Brasil que, à época, sua maior fonte de expropriação era o “pau-brasil”.
A princípio, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, isto é, uma partilha entre
importantes famílias portuguesas que se instalaram aqui na intenção de expropriar a riqueza.
Essas famílias eram compostas por nobres de total confiança de D. João III, que vieram a ser
proprietários de grandes extensões de terras conhecidas por latifúndios.
A sociedade nacional que se formava aqui estava carregada do que havia de mais
conservador e reacionário, constituindo uma das principais características estruturantes da
sociedade brasileira que, fundada no regime escravocrata de expropriação, ergueu suas bases
morais no que há de pior na história.
O segundo elemento preliminar para as análises da formação nacional está relacionado
à formação de um estado nacional independente no Brasil e à abertura dos portos, quando o
Brasil é inserido na economia mundial.
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No período de 1808 a 1815, a corte era transferida de Portugal para o Brasil. O
contexto da vinda da corte estava entrelaçado no cenário de disputas mundiais pela partilha do
mundo. Sob ameaças da invasão de Portugal pelo exército de Napoleão Bonaparte, a corte se
viu forçada a mudar para o Brasil, unicamente para que o reinado de Portugal permanecesse
intocado.
A transferência da corte de deu com a ajuda da Inglaterra, que escoltou a corte lusitana
até o Brasil sob algumas exigências: que os portos de comércio entre o Brasil e a Inglaterra
fossem abertos e que a corte instaurada no novo espaço geográfico rompesse relações com a
França. Ou seja, a inserção do Brasil na economia mundial se deu por aquilo que Florestan
(1968) identificou como sendo um traço neocolonial que marcou definitivamente a inserção
do país na economia mundial até os dias de hoje. Segundo Fernandes:
Sob este aspecto, a inclusão da economia brasileira no mercado mundial
representou um simples episódio do ciclo de modificações dos laços
coloniais, no quadro histórico criado pela elevação da Inglaterra à condição
de grande potência mundial. Os laços coloniais mudaram de caráter e
sofreram uma transferência: deixaram de ser jurídico-políticos, para se
secularizarem e se tornarem puramente econômicos; passaram da antiga
Metrópole Lusitana para o principal centro de poder do imperialismo
econômico nascente (FERNANDES, 1968. p. 22).

A vinda da corte lusitana para o Brasil e a inserção do Brasil na economia mundial não
significou o rompimento com o regime de organização social em castas e estamentos. Os
senhores rurais tornaram-se uma forte aristocracia agrária.
O terceiro elemento preliminar para a análise do desenvolvimento do capitalismo no
Brasil é o fato de que a ruptura com o antigo sistema de colonial não representou para o Brasil
uma independência econômica. Mesmo quando o Brasil se desvincula da coroa portuguesa e
se torna uma nação independente (07/09/1822), a independência é apenas jurídica e política,
pois o país continua dependente economicamente de outra potência mundial, a Inglaterra.
Quando o estatuto jurídico é alterado e a expropriação da riqueza por parte de Portugal deixa
de existir, “os negócios de exportação e de importação tinham de ser organizados segundo os
critérios econômicos vigentes no mercado mundial e a partir de dentro (FERNANDES, 1968,
p. 23).
Ou seja, enquanto os gritos de independência ecoam, eles abafam o som de uma nova
dependência ocasionada pela aceleração da inserção do Brasil na economia mundial sob a
regulação e comando do mercado mundial em ascensão.
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O Brasil arcaico, formado pela aristocracia agrária, começa a entrar na fase comercial
do capitalismo como um grande exportador de matérias-primas e importador de mercadorias e
tecnologias vindas de fora. O arcaico se articulava ao moderno como um amálgama que
secularizou o traço colonial permanente no qual o Brasil está inserido, visto que a inserção do
país na economia mundial era “montado e dirigido, diretamente ou à distância, por interesses
e organizações estrangeiros” (FERNANDES, 1968, p. 23).
Com isso, chegamos a algumas conclusões iniciais para o debate do capitalismo no
Brasil: 01) Tornar-se livre politicamente e dependente economicamente, mas (o Brasil) estará
inserido em um novo tipo de colonialismo, e a inserção (do Brasil) no mercado mundial ainda
estava atrelada à exportação. 02) A modernização do Brasil não representou a incorporação
do país no sistema capitalista na forma clássica como ocorreu nos países imperialistas. (Mas)
Representou a europeização consolidada por saltos ocorridos nas diversas esferas da vida
social, conduzida pela aristocracia agrária, preocupada com a manutenção de seus interesses
“mesquinhos”. Nesse sentido, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que
impulsionaram as mudanças sociais nos países capitalistas centrais não funcionaram em um
país marcado não apenas pelo desenvolvimento tardio, mas por um subdesenvolvimento
conduzido pela dominação externa, e conduzido internamente pelas classes dominantes em
formação, por uma nação formada no processo de colonização que representava a expansão
do mundo ocidental, com raízes no conservadorismo extremo. Aí está o solo no qual foi
pavimentado o capitalismo dependente.
É evidente que Florestan Fernandes parte da teoria marxista para sua compreensão de
como se deu a formação do capitalismo no Brasil. A riqueza de seu estudo está no fato de o
autor não ter simplesmente “aplicado” as teorias de desenvolvimento do modo de produção
capitalista. Na sua análise sobre a formação da sociedade nacional, fica claro que uma
sociedade colonial é fundada nos princípios de expropriação e desigualdade econômica e
social entre as classes existentes, e que essa expropriação das riquezas é compartilhada entre
as nações imperialistas e a burguesia local.
É possível observarmos a apreensão dos principais eixos marxistas por Florestan
Fernandes, principalmente no que tange ao imperialismo. Isso está evidente no debate sobre a
inserção do Brasil na economia mundial e sobre o desenvolvimento desigual e combinado.
Após analisarmos a formação da sociedade nacional brasileira com base nas categorias
do capitalismo dependente, descreveremos o processo de expansão do capitalismo no Brasil,
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entendendo seu papel na economia mundial para obtermos respostas para a seguinte
indagação: qual o papel da ciência e da educação superior em um país capitalista dependente
como o Brasil?
Para aprofundar sua análise sobre os avanços do capitalismo no Brasil, Fernandes
retoma o debate acerca da dominação ao qual o Brasil sempre esteve submetido, trazendo
elementos para entendermos como essa submissão é imposta de “fora para dentro” e,
simultaneamente, consentida por uma burguesia débil30, sem um projeto de nação.
Os padrões de dominação externa que o autor analisa, sobretudo em seu livro
“Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina”, são de extrema relevância na
elaboração de um dos principais eixos teóricos elaborados por Fernandes: traço colonial
permanente. Mas o que seria isso?
No sentido de elucidar esse debate, Fernandes (1973) apresenta quatro padrões de
dominação externa aos quais o Brasil esteve e está submetido, que servem de base para o
debate sobre a forma como o Modo de Produção Capitalista se desenvolve no Brasil.
A primeira forma de dominação externa, como apresentamos anteriormente, se
relaciona ao fato de que a América Latina surge como fruto da expansão da Europa Ocidental,
pela política de colonização que possibilitava a expropriação de riquezas das colônias.
Fernandes (1973) destaca o fato de que não apenas a América Latina foi colônia de
grandes potências, como a própria América do Norte era colônia da Inglaterra. O que difere a
evolução desses dois países é o fato de que a forma de colonização feita pela Inglaterra se deu
de maneira diferente da que se deu, por exemplo, no Brasil.
Isso não significa que a base do colonialismo era diferente. Ao contrário, o tripé
composto por: trabalho escravo, grandes plantações e expropriação da riqueza, também
ocorreu lá, como em todas as regiões do mundo que eram colônias das grandes potências
mundiais à época, a saber, França, Inglaterra, Espanha e Portugal.
Os países latino-americanos tiveram toda a sua riqueza expropriada. O grande volume
do que era produzido aqui era expropriado por Portugal, posteriormente pela Inglaterra e mais
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A debilidade da burguesia brasileira não se dá em caráter de fraqueza na relação entre as burguesias
imperialistas, mas pelo fato de que ela se quer possui um projeto de nação que coloque o Brasil em uma posição
capitalista independente.
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tarde pelos Estados Unidos da América. O que isso significou para a manutenção dos laços
coloniais entre o Brasil e as grandes potências imperialistas?
O processo de acumulação primária de riquezas, no período pré-capitalista, definiu os
rumos das nações dominantes na consolidação do Modo de Produção Capitalista. Isso não
ocorreu no Brasil pelos fatos narrados anteriormente, o que segundo Fernandes (1973) seria a
razão de uma persistência de um traço colonial permanente, deixando de ser jurídico e político
para ser econômico, e o fato de o capitalismo evoluir enquanto racionalidade única em um
ritmo cada vez mais acelerado.
Antes de mais nada, o capitalismo transformou-se, através da história,
segundo uma velocidade demasiado acelerada para as potencialidades
históricas dos países latino-americanos. Quando uma determinada forma de
organização capitalista da economia e da sociedade era absorvida, isso
ocorria em consequência de uma mudança da natureza do capitalismo na
Europa e nos Estados Unidos, e novos padrões de dominação externa
emergiam inexoravelmente (FERNANDES, 1973, p. 11).

O autor evidencia que o “desenvolvimento desigual e combinado” em curso na
América Latina não consolidou o capitalismo nos marcos da “Revolução Burguesa Clássica”.
Conforme o capitalismo surge e se desenvolve enquanto racionalidade, é absorvido por essa e
outras regiões planetárias, que não se desenvolvem em toda a sua potencialidade, ou seja,
esses países estarão sempre atrelados a um subdesenvolvimento em relação aos países
hegemônicos.
Outro fator que contribui para a inserção capitalista dependente do Brasil na economia
mundial é a natureza da sociedade nacional formada pela aristocracia agrária que, aos poucos,
deixa de ser constituída pelos senhores de engenho para se tornar a burguesia brasileira,
articulando concentração da riqueza, prestígio e poder que continuavam nas mãos de uma
pequena camada da sociedade em formação, almejando apenas a manutenção de seus
privilégios. O domínio político, ideológico e econômico exercido pelos países imperialistas
aqui ocorria até certo ponto de “fora para dentro”, mas também precisava ser conduzido pelas
elites internas, através de uma espécie de “subserviência dócil”, para manutenção de seus
interesses mesquinhos (FRENANDES, 1973).
Em relação a essa subserviência, o autor afirma que:
Trata-se de um componente dinâmico de uma tradição colonial de
subserviência, baseada em fins econômicos, mas também na cegueira
nacional, até certo ponto estimulada e controlada a partir de fora
(FERNANDES, 1973, p. 12).
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A subserviência ao imperialismo constitui um traço estruturante nas sociedades
formadas por ex-colônias, sobretudo aquelas que fundaram sua base econômica na
expropriação e no trabalho escravo, pois as elites provindas dos substratos estamentais
buscarão a consolidação do seu poder de classe com bases na plutocracia.
Cabe destacar que o primeiro padrão de dominação externa estava legitimado por uma
lei que restringia o poder e a mobilidade social apenas às castas e estamentos formados pelos
“senhores de terras” e seus descendentes diretos, que eram vassalos da Coroa Portuguesa.
O segundo tipo de dominação externa acontece com a independência das ex-colônias,
solicitada por alguns extratos da elite colonial que exigiam a separação da colônia, mas com a
manutenção do sistema de produção colonial, ou seja, trabalho escravo, grandes plantações e
expropriação da riqueza.
A independência nesses moldes não poderia acarretar um desenvolvimento econômico
pleno do Brasil enquanto potência econômica, principalmente pelo fato mencionado
anteriormente de que toda a riqueza expropriada em terras brasileiras era para manutenção da
coroa portuguesa. Com a independência, o país se viu agora entrelaçado a outro tipo de
dominação externa, não mais jurídica e/ou política, mas uma dominação econômica,
reservando ao Brasil um papel secundário na posição de sociedade subdesenvolvida. Em
relação a isso, Fernandes (1973) afirma que, ao romper seus laços com a coroa portuguesa,
quem entra no cenário como um dominador externo é a Inglaterra, que conquistou o controle
comercial das nações latino-americanas, com interesse estritamente econômico, sem ter a
pretensão de fortalecer as ex-colônias como potenciais produtores.
A esse período em que o mercado externo realizava uma dominação propriamente
econômica, Florestan Fernandes vai denominar de “neocolonialismo”, ou seja, uma
dominação externa que não encontrava laços jurídicos diretos, apenas política e
economicamente indiretos, visto que, na medida em que o mercado externo se aproxima do
Brasil, no campo comercial, a política passava a sofrer interferências diretas ou indiretas dos
agentes internacionais, como forma de manutenção desse tipo de dominação, interessante para
as elites internacionais e as elites nacionais (FERNANDES, 1973).
O terceiro tipo de dominação decorre do reordenamento da economia mundial,
ocorrida com a revolução industrial na Europa. Fernandes destaca que foi o neocolonialismo
que financiou a Revolução Industrial na Inglaterra. O imperialismo forma uma nova maneira
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da Inglaterra se relacionar com o mundo, sobretudo com os países da América Latina, pois
cada vez mais a dominação assumirá o controle de todos os setores dos países capitalistas
dependentes.
As influências externas atingiram todas as esferas da economia, da
sociedade e da cultura, não apenas através de mecanismos indiretos do
mercado mundial, mas também através de incorporação maciça e direta de
algumas fases dos processos básicos de crescimento econômico e de
desenvolvimento sociocultural. Assim, a dominação externa tornou-se
imperialista, e o capitalismo dependente surgiu como uma realidade histórica
na América Latina” (FERNANDES, 1973, p. 16).

À época em que na Europa Ocidental ocorria a Revolução Francesa e, posteriormente,
a Revolução Industrial, o Brasil ainda vivia o regime imperial marcado pela expropriação de
terra através das grandes plantações, posteriormente pela extração de minérios com bases no
trabalho escravo e na concentração de “riquezas, prestígio e poder” nas mãos de uma pequena
elite reacionária e conservadora, sem um projeto de nação que vislumbrasse sequer os ideais
de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa que se iniciou no ano de 1789.
O Brasil se torna uma república no ano de 1889, 100 (cem) anos após ter se iniciado a
Revolução Francesa. A estrutura social da república estava forjada no seio latente da
formação social colonial escravocrata, ou seja, o país é incorporado ao regime capitalista sem
que ocorra uma revolução burguesa clássica, como ocorreu nas grandes potências europeias.
Com a consolidação do imperialismo, identificado por Lenin como o estágio superior
do capitalismo, o Brasil se torna de fato um país capitalista, mas com o traço estruturante de
dependência em relação às grandes potências mundiais.
Fica claro que a formação social brasileira contribuiu para isso. Mas cabe destacar que
Fernandes nos alerta para um fato de extrema importância na compreensão da formação social
brasileira. A teoria marxista nos revela que o capitalismo surge nos países europeus por uma
revolução burguesa clássica. A burguesia que se forjava no interior das sociedades feudais,
assume um papel revolucionário contra a referida ordem, fazendo surgir no cenário mundial
uma nova racionalidade: o capitalismo.
A incorporação do Brasil no cenário capitalista não se deu através de uma revolução
burguesa clássica, ao contrário, a burguesia brasileira foi forjada pelos antigos “senhores de
terra” escravocratas, que se tornam a burguesia nacional. Por isso, é incorreto afirmar que a
burguesia brasileira, na atual conjuntura, está reacionária, está conservadora, está racista, ela
não está. Esses são elementos estruturantes do capitalismo dependente brasileiro. Então o
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correto é afirmar que a burguesia brasileira é reacionária, racista, conservadora e homofóbica,
pois a constituição da racionalidade burguesa aqui, se deu sem que a racionalidade colonial
fosse aniquilada. Houve um amálgama que uniu essas duas sociabilidades (LIMA, 2017).
O lado negativo desse padrão de dominação imperialista aparece
claramente em dois níveis diferentes. Primeiro, no condicionamento e
reforço externos das estruturas econômicas arcaicas, necessárias à
preservação do esquema da exportação-importação, baseado na produção de
matérias-primas e de bens primários. Segundo, no malogro do ‘modelo’ de
desenvolvimento absorvido pela burguesia emergente das nações europeias
hegemônicas. Na realidade, a revolução burguesa não foi acelerada, mesmo
nos países mais avançados da América Latina, através de um impulso
econômico deliberado procedente da Europa. Tanto para o ‘moderno’ como
para o antigo colonialismo (em termos dos dois padrões de dominação
imperialista), a integração nacional das economias dependentes sempre foi
negligenciada (FERNANDES, 1973, p.17).

Ao fenômeno apresentado na citação anterior, Fernandes denominará “arcaização do
moderno”, ou seja, a transformação de frações dos “senhores rurais” na nova burguesia, e a
“modernização do arcaico”, que ocorre na transformação do antigo regime colonial em
capitalista. Cabe destacar que a negligência a que o autor se refere na incorporação dos países
dependentes no sistema capitalista afeta apenas as grandes massas dos despossuídos do
sistema capitalista dependente, pois as elites internas se beneficiam desse processo, tanto
quanto as elites externas, conjugando uma parceria perfeita, mesmo que à elite brasileira seja
reservada uma participação sempre menor e periférica.
Por esse ângulo, é evidente que o “neocolonialismo” é vantajoso para os países
capitalistas centrais/imperialistas, pois o controle que exercem sob os países capitalistas
dependentes não possui como horizonte a emancipação destes, legando apenas a posição de
subdesenvolvimento, imposto de cima para baixo, na relação externa com os países
desenvolvidos e compartilhado pela burguesia local. A consolidação do projeto de dominação
imperialista só ganha legitimidade a partir da parceria realizada entre a burguesia brasileira e
a burguesia internacional, o que Florestan Fernandes denominará “padrão compósito de
hegemonia burguesa”, no qual a burguesia interna se configura enquanto parceira menor dos
países hegemônicos.
Cabe destacar que o terceiro tipo de dominação também fio extremamente importante
para o acúmulo de capital nos países imperialistas, fundamental para o desenvolvimento do
capitalismo industrial (FERNANDES, 1968). O neocolonialismo faz com que, no Brasil,
ocorra um padrão dual de expropriação do excedente econômico, ou seja, as nossas elites
precisam expropriar a classe trabalhadora em dobro para alimentar as frações da burguesia
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local e da burguesia internacional. Com isso, Florestan Fernandes analisa que o capitalismo
aqui se expressa de forma selvagem. Isso não quer dizer que o capitalismo se manifesta de
forma humana nos países imperialistas, ao contrário, onde houver o capitalismo haverá
desigualdades, mas a forma com que a classe trabalhadora é explorada nos países capitalistas
dependentes é muito mais intensa que nos países centrais.
O quarto tipo de dominação externa se dá pela expansão das empresas corporativas no
país. O principal efeito dessa dominação é a instalação de grandes corporações em território
nacional, sobretudo pela expansão do domínio estadunidense que se tornara a maior potência
econômica mundial. Surgiu nesse contexto a última forma de imperialismo, a qual Fernandes
denominará imperialismo total.
O imperialismo total reorganizará toda a forma de sociabilidade humana nos países
capitalistas dependentes pelas articulações realizadas a partir de dentro, com o interesse de
captar mentes e corações para que a única sociabilidade possível, seja a racionalidade
capitalista contra o “fantasma do comunismo”, buscando a aniquilação de toda forma
revolucionária contra a ordem burguesa que exista ou possa a vir existir nesses países e
regiões.
Para ficar bem claro do que trata a forma imperialismo total, recorremos ao próprio
autor:
O traço especifico do imperialismo total consiste no fato de que ele
organiza a dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da
ordem social, desde o controle da natalidade, a comunicação de massa e o
consumo de massa, até a educação, a transplantação maciça de tecnologia ou
de instituições sociais, a modernização da infra e superestrutura, os
expedientes financeiros ou do capital, o eixo vital da política nacional etc.

(FERNANDES, 1973, p. 18).
O imperialismo restrito, conforme abordamos anteriormente, se relaciona à forma de
dominação que se restringia ao campo econômico, tecnológico e militar. Já o imperialismo
total se refere a todos os setores da vida humana como forma de garantir a captura da
subjetividade humana nos países capitalistas dependentes sob o domínio hegemônico das
forças capitalistas estadunidenses.
A estrutura da racionalidade capitalista está fundamentada na desigualdade e na
expropriação de riquezas realizada pelos países hegemônicos na sua relação com os países
capitalistas dependentes. A mudança social que ocorre nesses espaços é implementada por
pessoal estrangeiro através da transplantação de tecnologias.
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Já que a antiga posição de colônia não oferecia ao país condições para realizar os
avanços tecnológicos necessários para o desenvolvimento do capitalismo rumo ao
rompimento da subordinação em relação às potências imperialistas, as elites brasileiras se
vêm na posição de aliadas do projeto de dominação externa para garantia de seus interesses
imperialistas.
Porém, cabe ressaltar que a participação da burguesia brasileira nesse processo de
dominação externa não se dá de forma arbitrária, imposta de fora para dentro, como
analisamos anteriormente. Cabe destacar que o processo de dominação externa ocorre com o
consentimento das elites internas apenas para a manutenção de seus interesses privados, pois
“estão empenhados na exploração do subdesenvolvimento em termos de orientações de valor
extremamente egoístas e particularistas” (FERNANDES, 1973, p. 19).
A dominação externa realizada pelo imperialismo total faz com que, no Brasil, o
capitalismo se consolide com a formatação mais “selvagem” desse modo de produção. Isso se
dá pelo caráter da exploração que ocorre aqui, que precisa alimentar as elites internacionais e
internas e o caráter extremamente reacionário na condução da hegemonia burguesa, que parte
de uma sociedade tradicionalista para uma ultrarreacionária, fazendo com que a modernização
atenda aos interesses econômicos e políticos dos antigos “senhores de terra e escravos”, que
trazem, em sua essência, o que há de mais conservador e reacionário (FENANDES, 1980).
Dizer que o capitalismo no Brasil é “selvagem” não significa que estamos afirmando
que essa racionalidade, que se expande principalmente nos países imperialistas, seria
caracterizada enquanto um “bom capitalismo”. Todas as formas de capitalismos são
desumanas, na medida em que a divisão da sociedade em classes está alicerçada na
concentração da renda e na ampliação das desigualdades. Mas em um país no qual a
racionalidade anterior não foi aniquilada, ao contrário, foi incorporada ao novo sistema de
sociabilidade humana, as formas de exploração se consolidam sem que exista qualquer
movimentação em relação aos trabalhadores, no sentido de garantia de seus direitos e nas
condições desiguais de vida dentro da própria ordem burguesa.
A transição do antigo sistema colonial para o capitalismo, sem a ruptura com a ordem
social rural, trouxe algumas imbricações estruturais particulares no desenvolvimento do
capitalismo dependente: 1) a origem colonial da sociedade brasileira preconiza a concentração
de riquezas, do prestígio e do poder nas mãos das frações de classe que possuem uma
importância estratégica para as frações hegemônicas que representam a dominação externa,
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ou seja, para a burguesia externa estabelecer o diálogo com uma burguesia que se formava
nos princípios mesquinhos do tripé da dominação colonial. Era mais vantajoso, uma vez que
essa fração da burguesia não possui como horizonte de classe a consolidação de direitos
dentro dos princípios da ordem burguesa, almejando apenas a manutenção de seus interesses
privados; 2) o fato de ter existido um centro político e econômico que garantiu uma
dominação social e política em diferentes marcos históricos implicará em uma exploração
externa permanente dessas economias, visto que ela se faz vantajosa tanto para as elites
externas, quanto para as internas; 3) o capitalismo dependente só ocorre com a exclusão
ampla e quase permanente de uma vasta parcela da população brasileira nos seus aspectos
econômicos, sociais e políticos, como um aspecto estruturante desse modo de produção.
O principal desafio não estava vinculado diretamente à produção da riqueza, mas
principalmente na possibilidade de retenção e distribuição da mesma, no sentido de
consolidação de um capitalismo autônomo.
A fragilidade e a debilidade da burguesia nacional não a colocam em uma posição
“fraca” frente à dominação externa, sobretudo por aquela imposta pela dominação
estadunidense. Sua fragilidade e debilidade estão atreladas ao fato de não ter sequer um
projeto de nação nos marcos da revolução burguesa clássica. A burguesia local se contenta
com a posição de “sócia menor” no processo de obtenção da mais valia obtida decorrente da
exploração e expropriação da classe trabalhadora no Brasil.
Podemos concluir que a inserção do Brasil na economia mundial, desde a época da
colônia, está atrelada ao fato de que a sua função primordial é contribuir para a manutenção
dos países imperialistas no poder absoluto da vida humana em todo globo terrestre. Essa
posição capitalista dependente interferirá em todos os setores sociais, desde a forma de
alocação do capital excedente produzido aqui, a condução das políticas públicas com
interferência direta e indireta de organismos multilaterais, como a própria concepção de
educação em um país capitalista dependente, análise que realizamos no primeiro capítulo.
...o cenário não conta nem com o ‘burguês conquistador’ nem com o
‘camponês inquieto’ e o ‘operário rebelde’. Graças ao domínio autocrático
das estruturas econômicas, socioculturais e políticas, nas origens mais
remotas da ordem social competitiva temos uma oligarquia que
monopolizava o poder sem maiores riscos e que se aburguesou sem
compartilhar quaisquer dos seus privilégios com a ‘ralé’ ou o ‘populacho’
(FERNANDES, 1973, p. 92).
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Apresentamos até aqui que a transição não clássica para o capitalismo, à qual o Brasil
foi submetido, trouxe consigo algumas implicações que definem, principalmente, o rumo das
ações revolucionárias em seu interior, sejam essas “revoluções dentro da ordem” capitalista
ou “contra a ordem”.
Já temos assimilado que o processo de consolidação do modo de produção capitalista
parte de uma ação burguesa revolucionária, mas para a sua perpetuação como racionalidade
exclusiva faz com que, intrínseco ao processo revolucionário, nasça a contrarrevolução31,
garantindo o domínio da burguesia sobre o proletariado que se forjava na sociabilidade
capitalista. Essa correlação de forças ganha um caráter extremamente particular nas
sociedades capitalistas dependentes, pois a contrarrevolução é arma de combate das elites
burguesas (nacionais e internacionais) para a consolidação dos interesses externos, mas,
principalmente, para a manutenção dos interesses internos, da burguesia brasileira
ultraconservadora e ultrarreacionária.
A sociedade nacional brasileira se organiza da seguinte forma: de um lado estão os
comerciantes que surgem como classe capitalista na inserção do país na economia mundial; de
outro, está a aristocracia agrária que comanda o processo de plantação e extração de minérios,
com base no trabalho escravo no país. A revolução burguesa aqui, como vimos anteriormente,
realiza um amálgama entre essas frações da classe dominante, ou seja, a forma de pensar do
“senhor rural” permanece intacta na absorção do capitalismo no Brasil., forjando a
“mentalidade burguesa” ultrarreacionária em nosso país.
Através dos “acordos pelo alto” ocorreu um aburguesamento do senhor rural,
articulando uma nova racionalidade que manteve, em sua essência, os traços característicos do
conservadorismo da racionalidade anterior.
A sociedade de classes é organizada pelos estratos das classes possuidoras que
controlavam o processo de formação histórica no Brasil. O antagonismo existente entre as
classes capitalistas no capitalismo dependente se expressa da pior forma possível, pois aqui os
estratos da classe despossuída eram submetidos a uma subalternidade extrema para a
manutenção dos interesses e privilégios das classes possuidoras internas e também das classes
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Segundo Lima (2005), revolução e contrarrevolução são elementos correlatos no sistema capitalista e
expressam a manifestação histórica da luta de classes dentro da ordem burguesa. A “contrarrevolução” são as
ações exercidas pelas classes dominantes que possuem como objetivo a aniquilação de qualquer ação
revolucionária por parte dos “de baixo”.
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possuidoras externas, articulando o padrão compósito de hegemonia burguesa com o padrão
dual de expropriação do excedente econômico, como analisava Fernandes.
Podemos observar que revolução e contrarrevolução na ordem burguesa são “as duas
faces de uma mesma moeda” e, ao tratar da questão da contrarrevolução, Florestan Fernandes
recupera o conceito marxista, sobretudo no que se refere às análises de Marx, Engels, Lenin,
Trotsky e Luxemburgo, realizando um movimento de ampliação do conceito.
Florestan Fernandes se apropria do conceito de contrarrevolução burguesa para
explicar, por exemplo, o golpe burguês militar de 1964, que tinha como principal
característica a ação militar praticada pelo Estado como forma de atacar o “fantasma do
comunismo” que ainda assombrava as elites dos países capitalistas centrais e dependentes.
Segundo o autor, o golpe de 1964 foi:
...um golpe de Estado e em nome de ‘ideais revolucionários’, constitui de
fato, uma contrarrevolução. Seu caráter contrarrevolucionário se evidencia,
de modo específico, tanto em termos do seu significado interno, quanto à luz
da situação mundial. No plano interno, ele surgiu como uma
contrarrevolução, no sentido específico, porque não se tratava realmente de
uma ‘autodefesa da democracia contra o comunismo internacional’
(FERNANDES, 1980, p. 113).

Com o falso discurso de “caça ao comunismo”, a ditadura burguesa militar busca sua
legitimação por discurso que apregoava ser de cunho revolucionário. A história nos revelou
que esse movimento de revolucionário não possuía nenhuma centelha de inspiração. O padrão
compósito de hegemonia burguesa e o padrão dual de expropriação necessitavam de uma
população dócil para que esse projeto de dominação externa conduzido internamente se
legitimasse, sem que as grandes massas de despossuídos questionassem a realidade. A
contrarrevolução aqui nasce do “medo pânico” das classes possuidoras em relação aos “de
baixo”.
O golpe de 1964 estava diretamente relacionado à contrarrevolução burguesa, que
tinha como princípio fundamental a manutenção de uma democracia restrita em detrimento de
uma democracia de participação ampliada, nos marcos da revolução burguesa clássica. Nessa
acepção, toda vez que formos utilizar as palavras democracia, liberdade, igualdade, ou
qualquer outro conceito que se relacione à emancipação humana, temos que ter em mente o
que estamos analisando, pois, na ordem do capitalismo, sobretudo do capitalismo dependente,
as únicas ações possíveis são aquelas que garantam a ordem burguesa dependente.
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Toda e qualquer ação que teve como horizonte a ruptura com a ordem burguesa, o
golpe militar de 64 atacou de forma coerciva, praticando ações caracterizadas pelo uso
excessivo do poder, seja na aposentadoria compulsória de professores críticos ou na caça a
líderes de movimentos sindicais, assassinatos, sumiço de corpos, exílio para o exterior, ou
seja, a “revolução de 1964” não passou de um golpe contrarrevolucionário “a quente”.
Ao abordarmos a contrarrevolução de 1964, à época, apresentada pelas classes
dominantes enquanto uma ação revolucionária, era justificada através de “mistificações, como
a ‘defesa da ordem’, a ‘proteção do regime democrático’, o ‘resguardo da civilização
ocidental e da fé cristã’” (FERNANDES, 1980, p. 119).
Sobre o conceito de contrarrevolução, na nossa compreensão, Fernandes não apenas
recupera o debate da contrarrevolução “a quente”, como avança no debate, afirmando que
ações contrarrevolucionárias são prolongadas e preventivas sobretudo no capitalismo
dependente. Essas ações podem se manifestar “a quente”, como o autor faz referência ao
golpe burguês militar de 1964, e “a frio”, salientando o fato de que, para manutenção da
racionalidade burguesa, as classes dominantes articularão coerção e consenso no processo de
captura da subjetividade humana.
Para Fernandes (1980, p. 62), “o ‘excedente de poder’ (ou ‘poder excepcional’) é um
capital que se dissipa e se esgota de modo relativamente rápido (isso é inevitável, mesmo
numa sociedade de classes dependente e subordinada)”. Segundo o autor, o uso excessivo da
repressão dos “de baixo”, até um certo momento do decorrer da história, pode surtir efeito de
dominação, mas toda ação coercitiva não perdura pela eternidade.
Por isso, as classes dominantes entendem que a coerção é fundamental ao seu projeto
de dominação até um determinado ponto, pois, à medida que ela se intensifica, pode criar
movimentos revolucionários contra a ordem, representando um perigo para a hegemonia
burguesa. Assim, a contrarrevolução deve ter não só um caráter coercitivo, mas também
obtenção de consenso, pois é o consenso que fará com que as grandes massas venham a aderir
à ordem sem questionamentos, se consolidando aí a contrarrevolução “a frio”.
A “contrarrevolução a frio” é um dos processos mais difíceis de serem analisados e um
dos maiores responsáveis pela captura da subjetividade humana, contribuindo com a
manutenção da ordem que se materializa no apassivamento das classes despossuídas. A
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contrarrevolução “a frio” se caracteriza pelas ações de consenso que se configuram através da
cooptação de lideranças da classe trabalhadora e dos movimentos sociais organizados.
Se pretendemos recolocar os “de baixo” nos caminhos do socialismo revolucionário,
precisamos “pôr a nu os fatores intelectuais do terrível divórcio que se estabeleceu entre a
ação política e o socialismo em certos setores da esquerda brasileira” (FERNANDES, 1980,
p. 85).
Consideramos importante, portanto, apresentar o que, na nossa concepção, ancorados
na obra de Fernandes, entendemos por “revolução dentro da ordem” e “revolução contra a
ordem”, para analisarmos, no capítulo seguinte, os limites e as potencialidades da educação
no capitalismo dependente.
Os dilemas existentes nas sociedades capitalistas, sobretudo que se constituem
enquanto dependentes dos países imperialistas, impõe à classe trabalhadora duas
possibilidades possíveis: ou ela orienta a sua ação política para a manutenção da ordem
burguesa ou coloca, em seu horizonte político, a ruptura com a ordem capitalista, tendo como
objetivo final a destruição da sociedade de classes.
A ordem burguesa se caracteriza pela desigualdade existente entre os possuidores e os
despossuídos do sistema capitalista. As ações dentro da ordem buscam a manutenção desse
tipo de sociabilidade na qual os horizontes de emancipação política são restringidos às classes
possuidoras. Nesse horizonte de ação política, há uma inserção mínima da pauta da classe
trabalhadora pelo mínimo necessário à subsistência humana.
Partiremos do pressuposto de que estamos inseridos dentro de uma ordem burguesa,
nos termos de Florestan Fernandes, nenhum tipo de revolução é possível “dentro da ordem”.
O que a classe trabalhadora pode garantir é a conquista de direitos pontuais. Poderíamos
destacar como ações dentro da ordem a luta pela carteira assinada ou pela consolidação das
leis trabalhistas para empregadas domésticas, o direito à educação e à saúde e a defesa das
cotas nas universidades públicas. Sendo o Brasil um país capitalista dependente, com uma
burguesia débil formada pelo padrão compósito com as burguesias internacionais para
manutenção da ordem vigente, até mesmo as ações dentro da ordem, ou seja, as ações dentro
dos limites da ordem burguesa, são vislumbradas dentro do país.
As ações contra a ordem, em suma, são as práticas socialistas revolucionárias que tem
como horizonte final a ruptura com a racionalidade burguesa e, por fim, culminando na
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aniquilação do modo de produção capitalista. Essas ações só são possíveis a partir de uma
ação política forte, que seja pautada na emancipação humana plena. As pautas da classe
trabalhadora são fundamentais para clarificar as contradições da sociedade capitalista na
disputa por hegemonia e indicar o caminho da emancipação humana, tendo como horizonte o
fim da sociedade de classes possibilitando a todos os sujeitos sociais, históricos, viverem em
uma sociedade de fato justa e igualitária.
Tudo na vida humana é histórico. A todo instante, imprimimos a nossa marca nos
anais da história. A racionalidade burguesa, através da captura da subjetividade, faz com que
os “de baixo” não vislumbrem outra racionalidade possível.
Florestan Fernandes nos faz um alerta: precisamos centralizar, na nossa luta contra a
sociabilidade burguesa, “nada é eterno na sociedade de classes, nem mesmo o seu alicerce e
suporte material, o capitalismo” (Fernandes, 2018, p. 219).
Para darmos continuidade às análises que contribuirão para a aproximação do
pensamento educacional de Florestan Fernandes, analisaremos a “heteronomia cultural”, que
é a expressão da dependência em termos ideológicos, de concepções de mundo, para além da
dependência econômica e tecnológica. A heteronomia cultural garante/reproduz a
hierarquização entre nações, indispensável aos países imperialistas em sua relação com a
periferia capitalista. E é sobre isso que aprofundaremos a seguir.
2.3 – Capitalismo dependente e heteronomia cultural
Onde a paisagem se transformava, com as plantações, as novas
povoações e constituição étnica e cultural heterogênea, os núcleos de
mineração ou de criação, surgiam centros de vida humana alimentados por
aspirações e ideias de existência social conformes aos padrões culturais de
um outro povo europeu colonizador. Formou-se, assim, uma profunda
articulação entre o novo e o velho mundo, que o gradual desenvolvimento
das ideias iria acentuar em quase todos os sentidos, do vestuário aos
utensílios domésticos, às ideias políticas, aos sentimentos religiosos, às
pretensões literárias (FERNANDES, 1974a, p. 167).

Florestan Fernandes, ao longo da sua produção intelectual militante, trouxe, à luz do
debate sociológico crítico, temas de extrema relevância para a compreensão da formação
social brasileira. Para entendermos a posição capitalista dependente que o Brasil ocupa na
economia mundial, e as repercussões dessa realidade, sobretudo para a vida material e
subjetiva da classe trabalhadora, precisamos entender o papel da heteronomia cultural no
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processo de alienação humana de aceitação da realidade concreta, perdendo do horizonte a
possibilidade de mudança da mesma realidade.
O autor, no livro “Mudanças Sociais no Brasil” (1974a), traz para o debate a
heteronomia cultural que se forjou no seio da sociedade brasileira no período de colonização.
É fundamental que apreendermos o significado desse conceito e os desafios que esse padrão
de dominação coloca ao intelectual militante para análise da realidade latino-americana e,
especialmente: da realidade brasileira.
Fernandes (1974a) apresenta a primeira forma de heteronomia cultural e nos convoca a
refletir como essa condição interfere na nossa vida. Sabemos que as colônias, no processo de
expansão do mundo ocidental, foram marcadas pelas concepções de mundo dos povos que
aqui chegaram, trazendo consigo todo o modo de produção e reprodução da vida inerente ao
seu país de origem.
Os povos que originalmente habitavam as colônias tiveram a sua forma de cultura
aniquilada pelos colonizadores, sobretudo pela intervenção da Igreja Católica, que via, na sua
“missão divina”, a tarefa de conceder a redenção da alma de indivíduos “sem cultura” que
cultuavam (na sua visão de mundo) deuses pagãos e não possuíam alma, devendo ser
catequizados e inseridos nos moldes das culturas “civilizadas” vindas do mundo ocidental.
Essa dominação cultural, realizada de forma vertical e cruel, não foi aplicada apenas aos
índios nativos, mas o mesmo tratamento foi dispensado aos povos que vieram para cá
forçadamente para serem escravizados.
A aniquilação de toda forma de cultura diferente da praticada na Europa era tida como
pagã e selvagem, sendo que, para se adquirir um padrão de vida razoável, era necessário se
inspirar na sociabilidade existente no mundo ocidental. Esse processo de heteronomia cultural
criou um modo profundo de articulação entre o novo e o velho mundo, sendo que esse último
deveria ser incluído no fluxo da história através da sua colocação dentro do mundo civilizado.
Esse fenômeno de dominação cultural faz com que a essência da nossa formação
enquanto sociedade nacional, fosse pautada no princípio de que “não existe padrão de vida
civilizada” fora dos marcos da civilização ocidental, fincando raízes profundas.
Mesmo quando o Brasil conquista a sua independência política de Portugal, os povos
que aqui viviam já estavam submersos no tipo de sociabilidade que possuía, como inspiração
para o desenvolvimento humano, econômico e ideocultural, a europeização em todas as
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esferas da vida humana. Assim, a independência ocorre sem que os povos aqui existentes
possuíssem um sentimento nacional, dando continuidade à forma de dominação exercida pela
heteronomia cultural europeia, conduzida pelas classes dominantes locais.
O autor nos convoca a refletirmos sobre as pequenas ações do cotidiano de uma nação
que se forja nos marcos da dominação em todas as esferas da vida humana. A nossa sociedade
nacional é formada com todos os privilégios de uma sociedade organizada na forma de castas
e estamentos. Aqui a descendência e o parentesco ganham um viés de importância muito
grande, como uma fonte de prestigio social. Aí está o fato de que, em alguns lugares no
Brasil, até os dias de hoje, algumas pessoas darem importância ao nome e ao sobrenome de
alguém.
Fernandes nos alerta que a “europeização” do Brasil ocorre da seguinte forma:
...as descontinuidades e o ritmo lento, que marcam sua trajetória no tempo,
são devidos às condições desfavoráveis e que se processa a reconstrução dos
modos ocidentais de existência numa sociedade tropical subdesenvolvida
(FERNANDES, 1974a, p. 183).

Nesses aspectos, a absorção da cultura europeia aqui se deu de forma lenta, e
descontínua, dando saltos no avanço histórico em decorrência de fatos sociais que obrigavam
o Brasil a dar avanços no sentido de acompanhar alguns eventos como, por exemplo, a
mudança da monarquia lusitana para a capital do império, a cidade do Rio de Janeiro.
Enquanto o Rio de Janeiro se desenvolvia no sentido de se tornar uma cidade avançada
nos marcos das grandes cidades da Europa, sobretudo a França, a grande inspiração de
modelo avançado de civilização nos aspectos culturais, arquitetônicos e artísticos, o restante
do Brasil ainda vivia nos moldes arcaicos que surgem com os primeiros colonizadores.
A heteronomia cultural traz consigo alguns elementos que precisamos levar em
consideração no processo de dominação dos países capitalistas dependentes. Toda a forma de
sociabilidade que acontecia no Brasil estava fundamentada na reprodução da vida europeia
nos trópicos, desde se vestir a se comportar como os europeus.
As mudanças sociais que ocorrem no Brasil não acontecem inspiradas pelo sentimento
de nação independente ideologicamente, por exemplo, sobre a escravidão. Os estratos da
sociedade que lutavam contra a escravidão não o faziam com o intuito de conferir status de
seres humanos emancipados aos sujeitos sociais escravizados brutalmente, mas com a
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preocupação de criar uma imagem para o mundo, sobretudo a sociedade europeia
(FERNANDES, 1974a, p. 186).
A heteronomia cultural faz com que o país se desenvolva nos moldes dos países
capitalistas centrais, mas nos limites do subdesenvolvimento. A imposição econômica da
inserção do Brasil na economia mundial, de forma dependente, está diretamente relacionada à
heteronomia cultural.
Sendo assim, é correto afirmar que, na fase avançada do capitalismo, sobretudo com o
avanço dos Estados Unidos como maior potência mundial, é a heteronomia que permite sua
entrada nos países periféricos, inclusive no processo de dominação que já mencionamos
anteriormente como imperialismo total. Sem uma dominação ideológica para manutenção da
ordem, essa fase de dominação não seria possível.
A heteronomia cultural não é relevante apenas para a dominação externa, mas também
para a dominação interna, pois é através dela que as elites legitimam a manutenção de seus
interesses mesquinhos, egoístas e a sua posição de poder em relação aos despossuídos do
sistema. As elites brasileiras, por não possuírem um projeto de nação, não se incomodam em
subordinar os rumos do desenvolvimento do país aos interesses externos, visto que,
conjugando o padrão compósito de hegemonia com o padrão dual de expropriação do
excedente econômico, sempre terão garantida a sua “fatia do bolo” na divisão da expropriação
da riqueza, mesmo que essa “fatia” seja ínfima, comparada ao expropriado pelas forças
exteriores.
A formação de uma cultura heteronômica marcada pelo eurocentrismo definiu os
rumos do país, determinando os avanços históricos no Brasil, inclusive para a manutenção do
país enquanto uma “colônia” dos países desenvolvidos nos marcos do traço colonial
permanente, examinado por Fernandes e apresentado nos itens anteriores deste capítulo. Sobre
isso, Fernandes traz uma exemplificação muito válida. Segundo o autor, “o brasileiro rico
pensaria em viajar pela Europa ou pelos Estados Unidos, antes mesmo de conhecer o
Brasil...” (FERNANDES, 1974a, p. 184).
A heteronomia cultural faz com que ocorra uma captura da subjetividade humana na
qual o pensamento é de que, “bom é aquilo que vem de fora”, seja a cultura, a arte, a
tecnologia e a educação, pois, o que produzimos enquanto nação não dará conta de atender
aos avanços históricos da nossa sociedade nos marcos da civilização moderna. Inclusive, na
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produção da ciência, nos submetemos sempre ao domínio externo de nações tidas como
“desenvolvidas”.
A tendência a procurar na Europa e nos Estados Unidos a satisfação
de extenso conjunto de centros de interesses e de valores alimenta um
processo de alienação intelectual e moral de imensas proporções... Daí um
resulta um estado de dependência fundamental (FERNANDES, 1974a, p.
186).

Embora no texto utilizado como expoente teórico para a primeira aproximação ao
tema proposto, Fernandes não tenha trabalhado com a heteronomia cultural, suas análises
dispensadas à compreensão do tema foram tão lúcidas e pertinentes que, com o trecho em
destaque, poderíamos encontrar uma definição clara e precisa do significado, principalmente
sociológico, da heteronomia cultural que nos acompanha desde o processo de colonização,
intensificado no decorrer do avanço histórico produzido pelos homens, sempre no sentido de
ser uma ferramenta fundamental para a reprodução da ordem burguesa.
Fernandes (1974a) nos mostra que o intercâmbio do Brasil com as demais culturas de
civilização europeia esteve sempre atrelado à manutenção de um padrão de dominação
inerente ao modo de produção e reprodução humana, concebido como capitalismo. A falta de
um sentimento de nação das elites brasileiras não está conectada a uma “cegueira nacional”,
na qual uma burguesia se vê dominada ideologicamente pela heteronomia cultural que não lhe
permite desenvolver os sentimentos nacionalistas.
Cabe explicarmos que a “cegueira nacional” a qual Florestan Fernandes se refere não é
uma deficiência da burguesia brasileira, ela faz uma opção em se fazer de cega diante dos
interesses das nações hegemônicas, única e exclusivamente para manutenção de seus
interesses. Assim é correto afirmar que nossa burguesia não é uma vítima das burguesias
internacionais, ela compactua com seus interesses para que o tripé prestígio, riqueza e poder
permaneça nas mãos de uma pequena fração da classe brasileira e as estruturas da nossa
sociedade permaneçam intocáveis.
Deixar-se dominar culturalmente faz parte de um projeto maior que vislumbra única e
exclusivamente a manutenção permanente do tripé ao qual a sociedade de castas e estamentos
é forjada, preservando a concentração de riquezas, prestígio e poder nas mãos de uma
pequena elite que colocará sempre os seus interesses privados em primeira instância, em
detrimento dos interesses dos trabalhadores, com um ingrediente fundamental que está
atrelado à heteronomia cultural: fazer com que a classe trabalhadora se aproprie da ideia de
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que o projeto burguês de sociabilidade é o projeto de todos, através da conquista de mentes e
corações para a ordem, vislumbrando a manutenção da mesma.
Diante do exposto, fica evidente que Florestan Fernandes se configura enquanto um
dos intelectuais orgânicos que mais ajudam a entender a realidade brasileira, sobretudo pelo
fato de ele ter sido capaz de traçar um caminho intelectual vinculado a sua origem de classe.
Socialista revolucionário convicto, extremamente fiel a sua origem de classe, se identificou
sempre com os “de baixo”, fazendo análises por vezes bem esperançosas da realidade e dos
rumos possíveis, mas uma esperança que hoje evocamos como chama revolucionária.
Não poderíamos entender como se deu a formação do pensamento educacional de
Fernandes sem antes termos nos aproximado da sua origem de classe. Saber quem foi o autor
nos aproximar da sua realidade concreta na qual, por vezes, pudemos ver impressa a mesma
história de muitos trabalhadores que configuram a classe social dos “de baixo”.
A abordagem do seu pensamento sociológico, dentro dos limites de uma dissertação, é
um passo necessário para a aproximação com o objetivo principal dessa pesquisa: entender
como se deu a formação do pensamento educacional em sua obra, sobretudo no que concerne
à sua concepção de universidade, o papel da ciência e os desafios para o intelectual militante
ler a realidade e construir ações políticas para a ruptura com essa realidade, marcada pela
dependência econômica e heteronomia cultural.
A concepção de ciência para Florestan Fernandes está atrelada a toda sua produção
científica desde os primórdios da sua herança intelectual. Neste quadro analítico, analisaremos
a formação do pensamento educacional na obra de Florestan Fernandes, quais elementos o
autor utiliza na defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, para entendermos o papel
da ciência e do intelectual militante na ruptura com a ordem burguesa, tarefas que
realizaremos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO III O PENSAMENTO EDUCACIONAL DE FLORESTAN FERNANDES
...desde 1941 tenho me dedicado a essa área. No início através de pesquisa
sobre o folclore em São Paulo, que focaliza, entre outros aspectos, a
formação e a função de dinamismos autônomos de socialização da Criança.
Depois empenhei-me arduamente na Campanha em Defesa da Escola
Pública e nas lutas pela Reforma Universitária. Como dividia com Antônio
Candido o ensino de sociologia e, ocasionalmente, de sociologia
educacional, enfiei-me na matéria sem ser educador. Sempre me animou a
disposição de “combatente”, de alguém que não quer ver seu passado
repetido e compreende a revolução educacional, mesmo “dentro da ordem”,
como a chave para a solução dos problemas materiais, humanos e políticos
(FERNANDES, 1995, p.5).

Introdução
A defesa intransigente de uma educação pública, gratuita e de qualidade para “os de
baixo” sempre esteve no horizonte intelectual e de ação política de Florestan Fernandes. Para
o autor, uma “Revolução Educacional” era urgente e necessária, mas não ocorreria sem que,
de forma embrionária, ocorresse uma “Revolução Social”, afirmando que uma não pode
ocorrer sem a outra, como podemos identificar nas reflexões contidas no livro “O desafio
Educacional” de 1989.
Para o autor, na defesa da educação (nos moldes que já mencionamos anteriormente),
o mais relevante não era sua opinião sobre a temática. Afinal de contas, ele sempre se
imaginou um intelectual orgânico dos “de baixo”, mas o que deveria ser levado em
consideração eram os fatos históricos que passam pela realidade concreta, nos mostrando o
caminho a seguir, tanto na esfera intelectual quanto militante. Com isso, é correto afirmarmos
que a realidade histórica, com seus dilemas e desafios, sempre foi o “pano de fundo” para as
reflexões de Florestan Fernandes (FERNANDES, 1989, 13-19).
As análises realizadas nos capítulos anteriores evidenciaram que, para Florestan
Fernandes, não existe neutralidade axiológica. Portanto, é impossível apreendermos questões
históricas que perpassam a nossa existência sem imprimirmos, em nossas análises, uma
determinada visão de indivíduo, mundo e história. Em toda a sua obra científica, o autor tinha
o cuidado de iniciar sua análise declarando que seu ponto de vista partia do olhar de um ser
humano histórico, sociólogo e socialista. Seus escritos eram sempre banhados de uma direção
ideológica de acordo com os interesses revolucionários dos “de baixo”, concebidos como
“peça de combate” para os que lutam por uma outra socialidade: o socialismo.
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O leitor dedicado que se debruçar em sua obra irá perceber sua posição intransigente
em defesa dos interesses da sua classe de origem e a posição de um socialista que lutou pela
emancipação humana tendo total convicção que isso só seria possível em outra ordem
societária: o socialismo.
Não podemos adentrar o pensamento educacional de Florestan Fernandes sem antes
convidarmos o leitor a refletir sobre o tema que abordamos no primeiro capítulo. Nele
discorremos sobra a origem de classe do autor, tão fundamental para que compreendamos o
legado intelectual deixado como herança para todo intelectual militante que busca o
rompimento com a ordem burguesa e a consolidação do socialismo como uma nova ordem
societária.
Ao apresentarmos ao leitor a história de vida de Fernandes, o fizemos para pavimentar
o caminho que viria a seguir, para que o leitor interessado pudesse identificar a coerência que
Fernandes pautou em todas as suas ações desde o início de sua trajetória de vida. Sua
consciência crítica foi despertada aos seis anos de idade quando teve que trabalhar para ajudar
sua mãe. Buscou nas mazelas da vida, se atentar a cada detalhe do que vivenciava, forjando
um caráter forte e leal para com os de sua origem, sem jamais ter traído seus princípios,
conforme analisamos no primeiro capítulo deste trabalho.
A escolha da citação que abre este capítulo não se deu de forma aleatória. Por si só ela
já seria capaz de nos mostrar como se deu a formação do pensamento educacional na obra de
Fernandes. O próprio autor revela em suas palavras que, desde que ingressou na USP, trazia a
defesa da educação pública como um horizonte de reflexões e militância.
Aí nos cabe uma reflexão: quantos “Vicentes” não vemos nas ruas todos os dias sendo
negligenciados de todas as formas? Quantas crianças ainda são obrigadas a largar seus estudos
em busca de um salário que lhes possibilite subsistir nessa sociedade fundada na desigualdade
e na luta de classes? Quantos trabalhadores anônimos são aniquilados todos os dias nessa
sociedade que possui, em sua essência, um caráter antidemocrático e sociopata, pautado em
ações que atendam apenas aos interesses das classes dominantes?
Ao fazermos essa pequena reflexão, devemos recorrer, mais uma vez, à concepção de
ciência do autor, trabalhada ao longo desta pesquisa, e também ao fato de que não existe
neutralidade axiológica na produção do conhecimento. As nossas escolhas e a direção dos
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nossos estudos indicarão qual lado da trincheira estamos ocupando, seja na manutenção da
ordem social vigente ou na luta constante e incessante contra ela.
Com essa breve introdução, buscaremos, no presente capítulo, entender a “educação”
na concepção de Florestan Fernandes, a fim de entendermos o papel da universidade e dos
intelectuais no processo de ruptura com a ordem burguesa e a construção coletiva do
socialismo como uma realidade possível, urgente e necessária.
Para isso trabalharemos com três conceitos chave apresentados pelo autor: i) padrão
dependente de educação; ii) Universidade e iii) o papel dos intelectuais orgânicos no processo
de ruptura com a ordem burguesa e na defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade,
elementos fundamentais para que venhamos a compreender seu pensamento educacional.

3.1 – Educação em Florestan Fernandes
A ignorância é o desafio histórico número um do Brasil. Por isso, a
educação se erige como a arma que devemos manejar com tenacidade e
sabedoria para sairmos do atoleiro (FERNANDES, 1989, p. 79).

Florestan Fernandes nos aponta que a sociabilidade capitalista tende a conquistar
mentes e corações para o conformismo, ou seja, a aceitação do que está posto como natural e
imutável. (Mas) Para o autor, devemos lutar contra essa corrente que nos impulsiona para a
ignorância que estagna as lutas sociais e permite que a educação seja colocada sempre às
margens da sociedade no que se refere ao atendimento dos interesses dos “de baixo”. Nesse
sentido, Florestan evidencia que o dilema educacional deve ser encarado como uma das
questões essenciais que permeiam a nossa vida, como o combate à fome, à miséria e ao
desemprego (FERNANDES, 1989).
Debater o papel da educação pública torna-se um desafio em um país capitalista
dependente de origem colonial, com um pensamento hegemônico enraizado no
conservadorismo reacionário. No Brasil, encontramos limites para a educação, mesmo que o
debate seja realizado dentro da ordem burguesa como fizeram os pioneiros da educação em
1932, entre eles Anísio Teixeira, que defendia um padrão de educação dentro da ordem
burguesa, previa a concessão do direito à educação não como um privilégio, mas necessária a
todos para que desenvolvessem habilidades técnicas, oferecendo ao capital mão de obra
qualificada que permitisse ao país acompanhar os fluxos das sociedades modernas. Mas isso,
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em uma sociedade de origem colonial, aristocrática, pautada nos interesses mesquinhos de
concentração de riqueza, prestígio e dominação na mão de poucos não está no horizonte de
ação política da burguesia brasileira (FERNANDES, 1966, 1975).
Ao se referir aos pioneiros da educação, como o mencionado Anísio Teixeira,
recorremos também ao nome de Fernando de Azevedo, com quem Fernandes construiu laços
de amizade (FERNANDES, 1991a), embora esses autores defendessem um projeto liberal de
educação coerente com as reformas democrático-burguesas ocorridas nos países centrais,
possuíram uma importância no debate sobre educação no Brasil, pois:
... se podemos dizer que eles advogaram a causa de uma concepção burguesa
de revolução educacional, porque eles pretendiam, por aí, ocupar os espaços
de uma civilização que não tinha chegado no Brasil até o fundo de suas
potencialidades. Portanto eles queriam passar o Brasil a limpo, pôr o Brasil
na idade histórica em que eles viviam. Lutaram denodadamente. Lutaram
contra cruzados, alguns de muito valor, precisamos reconhecer, valor
intelectual e valor humano, mas que estavam obnubilados por uma
concepção da educação que já fora ultrapassada, primeiro pela própria
República, depois pela pedagogia moderna (FERNANDES, 1991a, p. 28).

Fernandes reconhecia a importância dos pioneiros da educação, mesmo que esses
carregassem em suas ações traços de conservadorismo advindos dos círculos sociais aos quais
pertenciam. Para termos uma noção de como uma sociedade como a brasileira, de origem
colonial que traz em sua essência o que há de mais reacionário e conservador, Anísio Teixeira
nunca se declarou de esquerda nem comunista. Defendia uma educação para capacitar a mão
de obra do trabalhador. Porém, por levantar a bandeira de que a educação não era um
privilégio, foi “imolado ninguém sabe de que forma. Ninguém consegue explicar direito as
condições de sua morte32” (FERNANDES, 1991a, p. 28).
No Brasil, tivemos momentos muito importantes no que se refere à defesa da educação
pública a partir da década de 1920, é realizado um movimento de defesa e expansão da escola
pública que acompanhasse o ritmo acelerado do desenvolvendo do Brasil.
No capítulo que dedicamos à história de vida de Florestan Fernandes, não
aprofundamos o debate no que se refere a um dos momentos mais marcantes de sua ação
intelectual militante: a “Campanha em Defesa da Escola Pública” que teve seu início na
Primeira Convenção Estadual de Defesa da Escola Pública, culminando em uma campanha
32

Anísio Teixeira foi um pensador liberal, ainda que nos limites do seu pensamento teve uma contribuição
importante para defesa de que a educação não poderia ser um privilégio de classe, nesse sentido o discurso do
referido autor incomodou alguns de seus adversários e até hoje a sua morte, decorrente da queda no fosso de um
elevador no ano de 1971, é uma incógnita.

131

nacional que tinha como objetivo alertar sobre os impactos na educação com a aprovação da
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de 1961.
Deixar esse tema para ser aprofundado, mesmo que de forma concisa, no presente
capítulo, possui uma intencionalidade. Com isso, estamos evidenciando o fato de que, na vida
de Florestan Fernandes, tudo está articulado. As faces do autor, que dividimos em temas,
ajudam a entender o todo, sendo o sujeito político e a obra uma unidade forte. Nesse sentido,
a estrutura composta por pensamento sociológico e pensamento educacional é didática, pois,
na nossa compreensão, ajuda na apreensão do que propomos para o debate, cabendo salientar
que ambas se correlacionam e uma não pode existir sem a outra.
A Campanha Nacional em Defesa da Escola Pública buscou envolver a população
brasileira nos dilemas educacionais enfrentados com o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional que apresentava, como inimigo número 1 da educação pública, o
deputado Carlos Lacerda. Embora este não tenha sido o redator da referida lei, era o maior
responsável pela condução burguesa do projeto dentro da Câmara. “Desde o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, em 1932, jamais se vira semelhante movimento de opinião em
torno dos problemas educacionais brasileiros” (FERNANDES, 1966, p. 355).
Tendo inaugurado uma nova forma de envolver o trabalhador nas discussões
pertinentes ao futuro da nação, a Campanha Nacional em Defesa da Escola Pública
proporcionou um processo de despertar não apenas à crítica sobre o que estava proposto pelo
referido projeto de lei, mas principalmente fazendo com que o trabalhador pensasse em uma
alternativa conjunta ao que era proposto pela lei, construindo coletivamente ações possíveis
em defesa da educação pública e gratuita. Sobre a essência e importância da campanha, temos
o seguinte relato de Florestan Fernandes:
Em primeiro lugar, o nosso objetivo central é a qualidade e a eficácia
do ensino. Se defendemos a Escola Pública, fazemo-lo porque ela oferece
condições mais propícias, num país subdesenvolvido e dotado de recursos
escassos para a educação, de produzir ‘bom ensino’ e de proporcioná-lo sem
restrições econômicas, ideológicas, raciais, sociais ou religiosas, a qualquer
indivíduo e a todas as camadas da população (FERNANDES, 1966, p. 358).

A campanha buscou apresentar aos trabalhadores as condições materiais e subjetivas
que estavam sendo defendida por ela. Nesse sentido, havia uma convocação para sair da zona
de conforto que, muitas vezes, limitam a defesa dos nossos interesses no campo particular, o
que contribuiu para um fato histórico: o trabalhador se identificou enquanto (um) sujeito de
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uma classe social, fazendo parte de uma luta coletiva, evidenciando a necessidade de
realizarmos uma transição do conformismo tradicional para um inconformismo ao que era
imposto de cima para baixo pelas classes dominantes brasileiras que afetariam negativamente
a educação no Brasil em todas as suas esferas.
A Campanha Nacional em Defesa da Escola Pública teve um caráter muito importante
na vida de Fernandes. (Pois) Ele defendia uma concepção dinâmica e democrática da
educação pública em todos os níveis, inclusive reforçando o debate de que a educação pública
de qualidade poderia preparar os indivíduos para se envolverem nos dilemas políticos da
nação brasileira.
O Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tinha como principal
objetivo abrir espaço para as instituições privadas de ensino, comandadas por empresários e,
principalmente, pelo “Clero da Igreja Católica” que tinha como objetivo a difusão em larga
escala do ensino confessional (FERNANDES, 1969, 1989).
Para Fernandes representava, uma “marcha para trás”, pois reavivava uma concepção
de educação escolarizada nos moldes de uma sociedade aristocrática e conservadora que
impunha aos “de baixo” um ensino pensado de cima para baixo, com o único objetivo de
garantir a permanência do domínio ideológico, cultural e social das classes dominantes. Em
uma sociedade como a brasileira, discutir uma educação de fato emancipadora significava,
para o burguês forjado na mentalidade do senhor rural, que um dia o ex-escravo poderia
atingir um patamar de igualdade ao seu. E isso, para as classes dirigentes, é inimaginável.
A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fez com que “toda
consciência democrática da nação pode estarrecer-se com o que se fizera. Vingara um
projeto educacional retrógrado, reacionário e ineficiente, que nos expunha a uma marcha na
direção do passado da ordem de três quartos de século (FERNANDES, 1966, p. 347).
Diante dos desafios impostos pela aprovação de um projeto que se chocava com a sua
concepção de educação pública, gratuita, laica e de qualidade, e as implicações de defender
um projeto de educação pública em uma sociedade como a brasileira, a atuação de Fernandes
de crítica a esse projeto se deu de corpo e alma. O autor se debruçou em atividades
intelectuais e militantes, no sentido que trabalhar junto às grandes massas da população, os
princípios da educação pública, embora a princípio ela se desse dentro da ordem burguesa,
mas que teria como fundamento a formação do pensamento crítico e criativo, cabendo
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destacar que é assim que se inicia a luta pela busca da Emancipação Política e depois a
Emancipação Humana.
...a minha disposição de inconformismo achava fundamento na própria
situação de existência. Tudo se passou como se transformasse, de um
momento para outro, em porta-voz das frustrações e da revolta dos meus
amigos companheiros da infância e da juventude. O meu estado espírito fez
com que o professor universitário falasse em nome do filho da antiga criada
e lavadeira portuguesa, o qual teve de ganhar sua vida antes mesmo de
completar sete anos, engraxando sapatos ou dedicando-se a outras ocupações
igualmente degradadas, de maneira severa, naquela época (FERNANDES,
1966, p. 19).

Sua atuação na Campanha Nacional de Defesa da Escola Pública carregava, em seu
cerne, a visão de homem e de mundo que surgiu ainda com o menino Vicente, o Florestan que
se forjou nas duras batalhas travadas no processo histórico e social da sua vida. Grande em
suas ideias e na ação militante, jamais esqueceu sua origem de classe.
Como vimos, a origem do pensamento educacional em Fernandes se dá no seu
ingresso na faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. O menino
que ingressava no curso de Sociologia tinha, como interesse, se tornar um professor
secundário, como apresentamos no primeiro capítulo.
Segundo Fernandes, a democracia só poderá ser acessada de forma plena pelos “de
baixo” através da educação. Ela por si só não mudará o mundo, mas é através de uma outra
educação, diferente dos moldes apresentados pela concepção de mundo burguesa, que os
homens serão capazes de se tornarem construtores de uma outra sociabilidade. Para
Fernandes:
... a própria Educação funciona como um dos fatores de democratização da
sociedade e o sentido de qualquer ‘política educacional democrática’ tem em
vista determinadas transformações essenciais da sociedade. Em termos de
uma visão sintética e totalizadora, diríamos que educação e democratização
da sociedade são entidades reais e processos concretos interdependentes –
um não se transforma nem pode transformar-se sem o outro; ambos se
determinam reciprocamente e qualquer política educacional ‘democrática’
teria de levar em conta essa totalidade histórica dinâmica e criadora
(FERNANDES, 1989, p. 13).

O próprio autor revela, em suas reflexões, que pensar a educação de forma
democrática no Brasil é uma tarefa difícil, sobretudo pela característica de sua formação
histórica e social. A classe dominante brasileira fala em nome de um projeto de sociabilidade
o que segundo o autor, não se simplifica na defesa intransigente dos interesses burgueses.
(Mas) As nossas elites historicamente defendem os interesses imperialistas, fazendo perpetuar
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um traço colonial permanente que interfere diretamente nos rumos que essas elites dão a
educação no país.
A Campanha de Defesa da Escola Pública mostrou que, enfrentar os dilemas
educacionais brasileiros era urgente e necessário, ainda mais em um país no qual a educação
sempre foi encarada enquanto um privilégio, direcionado para os estratos das camadas
dominantes.
O Projeto de Lei sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pautado em um
modelo educacional com raízes nos velhos padrões aristocráticos e tradicionalista de
educação, representava um anacronismo histórico, visto que o período social ao qual o Brasil
se encontrava precisava romper com o conservadorismo e inserir o país em uma condição
moderna que acompanhasse o restante do mundo.
Mesmo nessa conjuntura difícil, os ventos traziam consigo um leve sentimento de
esperança com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, alunos, professores,
profissionais da educação e pais de alunos acreditavam que seria o momento de ruptura com a
antiga ordem educacional nas esferas, primária, secundária e universitária. Mesmo com forte
influência do setor privado para consolidação de um projeto de lei que atendesse aos
interesses das classes dominantes, mas com participação de setores da classe trabalhadora na
construção desse processo poderia dar ao projeto, em sua versão final, a possibilidade de
atender mesmo que minimamente os interesses dos “de baixo”.
A Campanha Nacional de Defesa da Escola Pública revelou que o pensamento
educacional de Fernandes estava ligado, de forma inextricável, ao seu pensamento
sociológico. As análises elaboradas pelo autor, nos diversos temas que abordou,
principalmente no que concerne à questão educacional, insere o tema na totalidade da vida
social, convocando o leitor da sua obra a entender as particularidades brasileiras, para assim
apreender o pensamento educacional na obra de Fernandes.
3.2 Padrão Dependente de Desenvolvimento e Padrão Dependente de Educação – a
dominação externa conduzida internamente
Os interesses particulares das camadas privilegiadas, em todas as
situações, podiam ser tratados facilmente como ‘os interesses supremos da
Nação’, estabelecendo uma conexão estrutural interna para as piores
manipulações do exterior (FERNANDES, 1973, p. 12).
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Para darmos continuidade às análises sobre o papel da educação nos países capitalistas
dependentes e, posteriormente, aprofundarmos na concepção de Universidade para Fernandes,
gostaríamos de refazer a seguinte reflexão: se perguntarmos para um empresário (nacional ou
internacional) o que é Educação, ele provavelmente responderá que é um negócio, um tipo de
serviço que pode se tornar capital. Agora, se fizermos essa mesma pergunta para os "de
baixo", provavelmente esses identificarão a educação enquanto um direito, mesmo que não o
reconheçam enquanto um direito socialmente conquistado através das lutas do proletariado,
ainda assim saberão que é um direito seu.
Essa pergunta, embora transpareça simplicidade, é carregada de significados, pois é
capaz de tornar evidente qual a matriz teórica e política que norteia as nossas análises sobre a
temática. Assim, é importante dizer que identificamos a educação pelo prisma de Fernandes:
um direito social.
Em um país capitalista dependente, a heteronomia cultural, imposta de cima para
baixo, faz com que grande parte da classe trabalhadora incorpore o conceito de Educação
defendido pelas classes dominantes. É conquistando mentes e corações que eles garantem a
consolidação de seus interesses e dos interesses das burguesias imperialistas. A heteronomia
cultural favorecerá aquilo que Fernandes denomina de condução interna de ações
contrarrevolucionárias, aprofundando o caráter dependente da Educação no país.
No decorrer do processo histórico de desenvolvimento do Brasil enquanto nação, a
incorporação do país na economia mundial se deu de forma a garantir que o traço colonial
permanente se reconfigurasse e refortalecesse no devir da história. o mundo se transformou,
mas as nações dependentes continuaram e continuarão a ocupar essa posição, pois é através
dela que os países imperialistas garantirão a sua permanência no “controle do jogo”.
A esse contexto histórico, cabe destacar que Fernandes denominou de imperialismo
total, no qual as nações hegemônicas (para manutenção da sua posição de domínio global de
outras nações) passam a controlar, em sua totalidade, a vida em sociedade nas nações
capitalistas dependentes, exercendo , desde o controle de natalidade até a concepção de
Educação e dificultando a formação da consciência crítica que possibilite a construção de
uma corrente revolucionária de ações “contra a ordem” burguesa local e imperialista.
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A posição dependente fere a autonomia e a soberania nacional no que se refere a
educação. Não vemos multinacionais operando diretamente na educação pública no Brasil.
Porém, a realidade de dominação externa é a mesma nesse setor. Para Fernandes:
Os acordos MEC-USAID, os decretos do primeiro governo ditatorial
na esfera do ensino e outras medidas posteriores, o estabelecimento de uma
rede de ‘interdependência’ entre sistemas ‘nacionais’ de educação, tudo isso
tornou o Brasil uma nação sem autonomia e sem soberania educacionais. O
que havia, em processo de consolidação, na construção de centros de ensino,
de pesquisa e de aplicação, foi sutilmente desbaratado e submetido a um
eficaz controle externo seletivo. Por aí se faz a transmissão da ideologia
dominante das nações e classes burguesas e se obtém, dos professores e
educadores brasileiros, a tolerância, a submissão ou cooperação ‘coloniais’ a
uma lavagem de cérebro sem precedentes, a uma devastação iníqua de
nossas potencialidades culturais criadoras e à perda de perspectiva do que
deva ser o sistema educacional de uma nação capitalista, mesmo que seja
associada, periférica e dependente (FERNANDES, 1989, p. 14).

A inserção capitalista dependente do Brasil e o projeto de dominação imperialista
total, provinda desse tipo de posição que o país ocupa na economia mundial, só são possíveis
de se materializar pela ação da burguesia local, que se alia aos interesses imperialistas para
poder manter a sua autocracia. Com isso, cabe reafirmarmos que a dominação ocorre de fora
para dentro e de dentro para fora, em um padrão compósito de hegemonia burguesa que
articula ações que “costuram” o projeto hegemônico de dominação imperialista por dentro.
As ideias por si só nada representam se não forem capazes de conquistar mentes e
corações que garantam a sua aplicação na totalidade histórica. Assim, no que concerne à
educação, veem-se professores, alunos e técnicos defendendo um projeto burguês de
educação, fazendo com que a dependência se alastre por todos os setores da vida humana em
um país capitalista dependente, o que se intensificou nos períodos ditatoriais que ocorreram
no país no golpe de 1964.
A ditadura deixou marcas profundas no Estado brasileiro, que se evidenciam até hoje.
Segundo Florestan Fernandes, a ditadura não tinha como objetivo romper com a crise que se
instalava no país à época de sua instauração:
...ao contrário, agravou-a em todos os sentidos e direções. A chamada
República Inconstitucional surge, depois de 18 anos de experiências
econômicas, culturais e político-administrativas desastrosas, como um duplo
fator de amortecimento da revolução nacional e de sufocação da revolução
democrática. Ela conseguiu acelerar o crescimento – não só da economia –
mas à custa da incorporação do Brasil ao espaço histórico das nações
capitalistas centrais e à sua superpotência. Isso não significa apenas um
‘aprofundamento da dependência’; significa mudança no padrão de
dependência, ou seja, o aparecimento de uma dependência que tende a
ajustar-se às estruturas e aos dinamismos do capitalismo monopolista, aos
controles imperialistas globais e à internalização não só de novas estruturas,
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dinamismos e controles externos em nossa economia, nossa sociedade e
nossa cultura, mas à presença interna direta, maciça e ativa dos agentes e
agências dessa modernização (FERNANDES, 1989, p. 14).

O Governo ditatorial, expressando a contrarrevolução burguesa no Brasil, modificou o
país, sobretudo a educação, que sofreu alterações que ocorriam de cima para baixo e que
“eram garantidas pelos acólitos da contrarrevolução no seio das instituições educacionais
(FERNANDES, 1989, p. 14).
No período anterior, a ditadura burguesa empresarial militar, as instituições
educacionais estavam em disputa de acordo com os interesses dos “de baixo” pela pressão de
estudantes, professores e outros setores da sociedade brasileira. Porém a “contrarrevolução a
quente” parou a transformação democrática (nos limites da democracia restrita) de forma
regressiva e opressiva, cabendo destacar que a ditadura não exerceu suas ações
contrarrevolucionárias apenas nas instituições centrais de poder, mas se alastrou por todos os
setores da vida social para aniquilar qualquer tipo de força revolucionária democrática no país
(FERNANDES, 1989).
A ditadura militar de 64 provocou um revigoramento das ações do mandonismo,
tradicionalismo fantasiado de patriotismo e conservadorismo, o que repercutiu negativamente
para o sistema educacional brasileiro. Sobre esse período Fernandes destaca que:
Sob a capa do ‘planejamento educacional’, da ‘administração racional’
e da ‘privatização democrática’, assistiu-se uma pavorosa destruição do
sistema oficial de ensino, à introdução de técnicas verticalistas de imposição
de decisões e à fascistização dos procedimentos de atribuição e execução dos
papéis sociais nas instituições educacionais. Ao mesmo tempo provocava-se
a implosão quantitativa e todo o sistema de ensino, para desorientar os
educadores, os estudantes e os grupos intelectuais críticos, que poderiam
desmascarar o que ocorria.
Essa implosão introduziu o caos no sistema brasileiro de educação,
em todos os seus níveis; impulsionou as rápidas ‘transferências de poder’ aos
educadores e técnicos mais identificados com os valores e os fins da
República Institucional; facilitou a extrema elitização organizacional e
administrativa, no que se referisse ao comando interno das instituições
educacionais; justificou a ‘necessidade’ tanto de controles e punições
ditatoriais, impostos pelas ‘autoridades escolares’ aos estudantes e
professores, quanto ao estabelecimento de uma rede paralela de espionagem,
intimidação, agressão e exclusão de professores, estudantes e funcionários
‘rebeldes’; converteu os números (números elevados) em mascaras e mitos –
‘a explosão educacional’ atestava um aparente crescimento quantitativo
‘revolucionário’, que na realidade, constituía um processo global de
destruição, de subversão negativa de valores educacionais universais e de
‘revolução às avessas’; por fim, a implosão abriu caminho abriu o caminho a
uma política calculada e deliberada de estrangulamento do ensino público e
de expansão do ensino privado, de ‘transferência’ crescente de recursos
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públicos para o ensino privado, de privilegiamento de escolas desprovidas de
qualquer qualificação ou de possibilidades de utilização séria e, ainda, de
adulteração do ‘ensino técnico’ (FERNANDES, 1989, p. 14/15).

O panorama apresentado por Fernandes nos revela, de forma didática, como ocorre o
processo de cooptação de mentes e corações em nome de um projeto de dominação e como se
dá a condução interna do mesmo. Para o autor, analisar determinado aspecto da realidade é
uma tarefa complexa, (pois) é necessário buscar entender a realidade histórica concreta na
qual a ditadura modificou as estruturas do sistema de ensino brasileiro e buscou adulterar
dados para a criação de um mito falacioso de que o golpe de 1964 foi, na verdade uma, ação
revolucionária que trouxe benefícios ao país, sobretudo na área da educação em todos os
níveis. Quando vemos a história pela ótica dos “de baixo” percebemos que a aparência não
revela a essência e o referido golpe, na verdade, operou ações contrarrevolucionárias,
aprofundamento do padrão dependente de desenvolvimento do país e, consequentemente, o
padrão dependente de educação.
Existem várias concepções de educação no Brasil, das mais pessimistas, que acreditam
que não existem mais soluções possíveis para os problemas educacionais brasileiros. Na
maioria das vezes, essas concepções são banhadas de conservadorismo e ações reacionárias.
Existem as concepções utópicas sobre o problema educacional no Brasil e a própria noção de
educação, colocando-a em um patamar inatingível no campo da consolidação. A visão utópica
não permite análises dos problemas educacionais, omitindo os problemas que existem no
entorno desse discurso, inserindo o debate sobre educação em um nível abstrato inacessível,
desvinculando-a dos problemas reais existentes na sociedade capitalista. Para Fernandes:
O pessimismo parece-nos demasiado negativo, para ser erigido em
crivo para análise dos problemas sociais humanos, máxime dos problemas
educacionais brasileiros. A visão utópica da educação, como panaceia
universal e fonte exclusiva do esclarecimento do homem, também nos parece
insatisfatória, na medida em que divorcia o pensamento da realidade. A
educação constitui um meio para atingir vários fins, preponderando
entre eles a socialização dos indivíduos, a formação do horizonte
cultural dos seres humanos e o aperfeiçoamento da inteligência
(FERNANDES, 1966, p. 40, grifos nossos.).

Não devemos ancorar nossas análises no pessimismo ou na utopia. Ambas as posturas
não ajudam a atingir a essência dos problemas educacionais que enfrentamos em um país
capitalista dependente, e acabam legitimando uma concepção burguesa de educação,
contribuindo para a manutenção da ordem social vigente.
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A concepção de educação deve ser encarada de forma objetiva para torná-la algo que
possa servir aos “de baixo”. Nesse sentido, uma defesa intransigente da educação pública,
gratuita, laica e de qualidade enquanto um direito social, capaz de conquistar mentes e
corações contra a ordem burguesa.
Ao avançarmos no estudo do pensamento educacional de Florestan, se faz necessária a
articulação do tema desta pesquisa com os eixos temáticos importantes elaborados pelo autor,
que nos auxiliam na compreensão do tema em debate, inserido na totalidade da vida social.
Até agora trabalhamos com alguns eixos fundamentais para a compreensão da
formação do pensamento educacional de Florestan Fernandes que nos permitem identificar a
articulação entre a construção do seu pensamento e a ação política militante como sociólogo
socialista.
Para apreendermos o pensamento educacional de Florestan Fernandes, precisamos ter
analisado o que é o capitalismo, identificando-o enquanto um modo de produção e reprodução
da vida humana, não sendo apenas uma realidade econômica, mas social, ideológica e
cultural. O diálogo com a tradição marxista, a partir de um elemento teórico fundamental para
compreender o pensamento de Fernandes, esteve conectado à compreensão do que é a lei do
desenvolvimento desigual no capitalismo, conforme analisamos no capítulo dois deste
trabalho.
Como observamos, o desenvolvimento do capitalismo não se dá da mesma forma nas
diferentes regiões do globo terrestre. Os países centrais só conseguiram conduzir a revolução
burguesa porque esse processo foi alimentado pela expropriação das colônias e com as
sobreapropriação de excedente econômico – o padrão dual de expropriação -, como ocorreu
com o Brasil desde a sua formação, que surge no processo de expansão da Europa Ocidental
enquanto uma colônia de Portugal.
As colônias alimentaram o processo de constituição do capitalismo nos países centrais,
mas o processo de desenvolvimento histórico das colônias, principalmente no que versa ao
desenvolvimento capitalista, não foi financiado por uma acumulação primitiva de riquezas
que permitissem o ingresso do Brasil no centro capitalista da economia mundial.
No caso brasileiro, o capitalismo é absorvido sem uma revolução burguesa clássica.
Ao contrário, ocorre uma sobreposição de castas e estamentos e sua transposição na burguesia
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local associada ao imperialismo. Sendo assim, podemos concluir que as colônias foram um
alicerce para a revolução burguesa clássica nos países centrais. Porém, no seio da sociedade
capitalista, a elas foi reservado o eterno posto de colônia até os dias de hoje, nos marcos
daquilo que Fernandes irá nomear do traço colonial permanente que atravessa a nossa história.
Isso não quer dizer que o Brasil permaneça com o estatuto jurídico de colônia. É fato
que o país se torna independente juridicamente no processo histórico que culminou em sua
independência e, posteriormente, na Proclamação da República. Contudo a dependência
econômica e política se aprofundam, pois as ações imperialistas que ocorrem aqui, com a
parceria da burguesia local, têm como principal objetivo a manutenção dos países centrais no
poder e do Brasil na posição de país dependente. Sobre essa questão, Fernandes afirmará o
caráter débil da nossa burguesia local, não no sentido de serem enganadas pelos países
imperialistas, sobretudo os Estados Unidos da América. A sua debilidade está na falta de
interesse em construir sequer um projeto independente de nação, contentando-se com as
“migalhas” deixadas pelos países imperialistas para a manutenção do tripé: prestígio, riqueza
e poder.
Esse cenário define diretamente na concepção de Educação que hegemonicamente
existe no Brasil, pois uma burguesia que ainda mantém os traços coloniais, sobretudo de
castas e estamentos, tende a privilegiar o acesso à educação, não a identificando enquanto um
Direito Social, mas uma ferramenta que pode aprofundar ainda mais o abismo existente entre
“os de cima e os de baixo” no Brasil.
Retomar esses elementos é importante para fixarmos, em nossa mente, a importância
do desenvolvimento desigual no presente debate. A desigualdade, como mencionamos
diversas vezes no decorrer desta dissertação, é um elemento constitutivo do capitalismo. Não
podemos acreditar em igualdade plena na ordem do capital, particularmente no capitalismo
dependente.
Além do diálogo importante com Marx e Engels, nos aproximamos também de Lenin
no diálogo sobre o Imperialismo, identificando imperialismo e capitalismo dependente como
duas faces de um mesmo projeto burguês de dominação. Aí o diálogo com Trotsky se fez
necessário para a compreensão da lei do desenvolvimento desigual e combinado.
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Pensar o desenvolvimento do capitalismo nos países capitalistas dependentes significa
entender como é possível se pensar no processo de industrialização e urbanização, mas
mantendo o que havia de mais arcaico e conservador da estrutura social colonial.
Os elementos teóricos destacados não são caros apenas para a compreensão do que foi
o Brasil colônia e a passagem dessa forma de organização social para o capitalismo. Esses
elementos são fundamentais para entendermos os eixos estruturantes do capitalismo
dependente e fundamentam a análise sobre o papel da educação, particularmente a educação
superior em nosso país.
A partir das reflexões realizadas até aqui, podemos concluir que o padrão de
desenvolvimento do Brasil esteve sempre atrelado a uma dependência exercida por países
imperialistas, uma dominação externa que “dita as regras do jogo”, interferindo em todas as
tomadas de decisões que ocorrem no país, sempre no sentido de manutenção do país em sua
posição capitalista dependente. Mas não podemos deixar de mencionar que a dominação é
exercida de fora para dentro, mas conduzida internamente por uma burguesia débil e
mesquinha.
Nesse quadro analítico, é que se apresenta a relação que se estabelece entre padrão
dependente de desenvolvimento e padrão dependente de educação. Uma sociedade como a
brasileira, que é marcada pela inserção capitalista dependente na economia mundial, para
refletir sobre o papel da educação, assim:
... o caráter antidemocrático e sociopático da estrutura do sistema
educacional brasileiro, largo na base, estreito nas camadas intermediárias e
afunilado no ápice, morfologicamente adequado a uma sociedade
‘aristocrática’; o divórcio entre o ensino e as condições sociais de existência,
com seus variados efeitos negativos sobre as nossas possibilidades de
aumentar a riqueza nacional, de melhorar o funcionamento das instituições
políticas ou de elevar nossos níveis e padrões de vida; os requisitos
educacionais de uma sociedade democrática nacionalmente integrada; etc.
(FERNANDES, 1966, p. 97).

As bases ideológicas nas quais a nossa sociedade nacional é forjada dificultam
qualquer tipo de movimento que não seja o movimento das classes dominantes. Assim, a
estrutura do ensino é uma cópia fiel a estrutura de uma sociedade arcaica, com pouca
possibilidade de mobilidade social para os estratos sociais dos pobres e os “condenados do
sistema”. O máximo que pode haver nessa realidade são oportunidades de ensino primário e
mínimo ao trabalhador que, se atingir um nível secundário, terá conquistado muito. Já o
acesso à universidade deve ser destinado apenas às classes dominantes, pois a elevação de
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padrões de vida, aquisição de riquezas, prestígio e poder são um privilégio dos estratos
dominantes. À classe trabalhadora, é reservado apenas o “tipo de educação que a limite dentro
de seus círculos sociais de ferro” (FERNANDES, 1969).
Através do olhar de Florestan Fernandes, podemos perceber que a lógica hegemônica
que impera no Brasil no que tange à Educação, sobretudo a Educação Superior, vincula esse
direito social a um privilégio. A percepção da educação como um privilégio é o eixo condutor
que perpassa todas as questões vinculadas a ela, tecendo a trama da realidade tal qual a
observamos se materializar na realidade concreta e histórica. Para os “de baixo”, é destinada
uma educação superficial, que o mantenha na condição de “sujeito dócil à ordem burguesa”,
tal qual a estrutura colonial de sociabilidade. Às classes dominantes, é reservada a melhor
educação, ou seja, aquele tipo de educação que os manterá na ocupação dos postos de
concentração de riqueza, prestígio e poder.
Em um país no qual a educação precisa ser definida como um
‘privilégio social’ (como faz Anísio Teixeira), e no qual o crescimento
econômico ou progresso social dependem da expansão do ensino científicotecnológico, em vez de atender às necessidades educacionais urgentes em
função dos interesses da coletividade como um todo, o Estado omitiu-se
terrivelmente. A explicação disso é fácil de achar. Como e enquanto
realidade histórico-social, o Estado tem encarnado, no Brasil, as valorizações
e as aspirações educacionais de círculos humanos fortemente ligados ao
‘antigo regime’ senhorial e às concepções correspondentes de uma educação
aristocráticas, para as elites (FERNANDES, 1966, p. 20/21).

Cabe destacar que, dentro da ordem burguesa, o Estado é o grande condutor do
processo de sucateamento da educação pública, favorecendo as empresas privadas de ensino.
O Estado é criado no seio da sociedade capitalista para atender ao projeto burguês de
sociabilidade.
O padrão dependente de desenvolvimento formatará o padrão de educação a ser
oferecido às classes sociais no Brasil. Esse padrão não é um elemento conjuntural, é um
elemento estruturante. como o capitalismo se configura nas diferentes regiões do globo
terrestre, formatará a educação em todos os níveis, delimitando os conteúdos que os ricos e os
pobres irão acessar no seu processo de educação, estruturando as bases da dualidade
educacional no Brasil.
A marca da realidade latino-americana e brasileira, da miséria, das condições precárias
de moradia, saúde, educação, baixo nível de assalariamento e todos os outros fatores
diretamente ligados à esfera social, não possui apenas um significado econômico. Os “de
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baixo” são pressionados para cada vez mais baixo, para que não reste forças para qualquer
lampejo de pensamento revolucionário.
Diante do exposto, é importante que tenhamos em mente que é a inserção capitalista
dependente que formará a heteronomia cultural. A realidade econômica na qual estamos
inseridos, que irá imprimir uma forma de olharmos a realidade conduzida por um projeto que
fortalece constantemente o traço colonial permanente ao qual estamos vinculados, com total
apoio da burguesia nacional.
Os dois polos da dominação burguesa, representados pela
burguesia das nações capitalistas hegemônicas e pela grande burguesia
brasileira, e as classes médias que fornecem os quadros humanos da
burocratização e da tecnocratização das estruturas de poder (inclusive
ao nível estatal), é que se beneficiaram, direta e indiretamente, da
aceleração do desenvolvimento capitalista. As demais classes ficaram
na penumbra e serão contempladas de modo muito lento e desigual, à
medida que os efeitos indiretos da transformação capitalista descrita
atingirem todas as funções integrativas e classificadoras do mercado e
do sistema de produção sob o capitalismo. Em termos de conjuntura,
estas classes ‘servem o banquete’. Não participam dele
(FERNANDES, 1995, p. 135/36).

O caráter débil da burguesia nacional, analisado por Florestan Fernandes, fica
extremamente evidente na citação supracitada. Não possuir um projeto de nação não prejudica
os estratos da classe dominante brasileira, visto que, ao servir o banquete, as frações da
burguesia interna que disputam entre si o poder, se contentam com as migalhas que sobram
das fartas refeições oferecidas por elas. As frações da burguesia mencionadas anteriormente,
que dividem entre si o pequeno poder, fortalecem o traço de dependência, para manutenção de
seus interesses mais mesquinhos e egoístas. Ela é débil no sentido de ir contra a ordem
capitalista dependente desde que sua riqueza, prestígio e poder sejam mantidos às custas dos
interesses da grande massa trabalhadores.
Um dos principais fatores para a manutenção da dependência econômica, sobretudo a
dependência ideológica, é a heteronomia cultural. Na medida em que o padrão compósito de
hegemonia burguesa e o padrão dual de expropriação do excedente econômico se fortalecem
cotidianamente no Brasil, da colonização aos dias atuais, a dominação ideocultural é o que
torna capaz a consolidação do projeto hegemônico de dominação burguesa. (Pois) Ela é a
responsável pela captura das mentes e corações dos trabalhadores no sentido de manutenção
do projeto burguês de sociabilidade para a manutenção do Brasil enquanto um país capitalista
dependente.
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Uma sociedade de origem colonial fundada nos princípios aristocráticos,
conservadores e de concentração de riquezas, prestígio e poder (FERNANDES, 1966), não
pode construir um outro projeto de educação que não seja dependente, em todos os níveis.
Cabe destacar que foi na época da ditadura militar que a intervenção direta do governo
estadunidense nos assuntos educacionais brasileiros ganhou força, através de um falso
discurso de “revolução brasileira contra as forças comunistas”. A nossa educação abriu as
portas para o projeto estadunidense de dominação através dos acordos entre o Ministério da
Educação e a USAID – Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.
Todas as reformas33 que ocorreram no campo da educação no período de avanços que
ela passou, sofreram um processo de contrarreforma intensa na época da ditadura militar. Dos
pioneiros da educação que defendiam um projeto liberal para educação que garantiria uma
mão de obra qualificada ao capitalismo, a educação libertária de Paulo Freire, ou a reforma
universitária ocorrida sobretudo por incentivo do que estava em curso na Faculdade Maria
Antônia na USP. Tudo fora submetido mais uma vez, a uma dominação externa, de caráter
conservador para a manutenção da dependência do país aos interesses internacionais. Os
acordos entre o MEC e a USAID entregaram definitivamente as diretrizes da educação
brasileira aos Estados Unidos.
A história nos mostra que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil esteve atrelado
a um padrão de dependência que norteou o crescimento em todas as esferas da vida social, no
qual o nosso destino enquanto nação foi e é planejado por forças externas de dominação que
formam um amálgama ao que há de mais retrógrado no Brasil para a manutenção da
hegemonia estadunidense.
Em um país como o Brasil, de formação colonial e inserido na economia mundial de
forma dependente, marcado pelo subdesenvolvimento, um dado a ser analisado é a falta de
uma política de educação que se efetive enquanto um direito configurado de forma a garantir
a emancipação humana plena de toda a sua sociedade. Para Fernandes:
Vivemos quase três décadas de grandes esperanças, depois da queda do
Estado Novo. Na Universidade, o ambiente era de confiança no futuro.
Parecia que estávamos a pique de vencer todos os obstáculos e de solucionar
Cabe destacar que Florestan Fernandes não era um reformista. No prefácio do livro “Universidade brasileira:
reforma ou revolução”, o autor afirma que não alimenta nenhuma fé reformista, mas entende que as coisas estão
inseridas dentro de uma ordem social, e pensar em soluções dentro da ordem não eliminou a sua lealdade ao
socialismo e a plena convicção de que apenas uma transformação radical é capaz de sanar os problemas sociais
existentes na sociedade capitalista, sobretudo na capitalista dependente.
33
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os problemas do ensino, então dito de primeiro e segundo graus, de superar
as carências mais prementes, expandir a pesquisa inventiva, fomentar novos
rumos para a ciência aplicada e a tecnologia, concretizar a Reforma
Universitária, etc. ... Abril de 1964 foi uma catástrofe... Data daí o início de
uma evolução regressiva mas contraditória. A opressão alcança mentes e
corações. Aos poucos, a Universidade na era da ‘reforma consentida’.
Ocorrera um aumento súbito de alunos. Inundavam-se as universidades para
sufocar o protesto estudantil e cortar os liames com o passado recente.
Burocratizaram-se as carreiras, para concentrar os professores no trabalho
intramuros, isolando-se da sociedade e de qualquer efervescência política...
Acelera-se com a ‘conciliação’ o processo de ‘sucateamento’ da
Universidade como política Pública (FERNANDES, p21/22).

O debate realizado até aqui evidencia que a forma de organização social à qual o
Brasil está vinculado, também molda a nossa educação em todos os níveis. Como poderemos
discutir universidade em um país que, a cada instante, aprofunda o abismo existente entre o
rico e o pobre, inclusive no que tange à educação superior, como vimos anteriormente. Uma
educação pobre para o pobre e rica para o rico faz parte do projeto de uma nação conduzida
por uma burguesia débil, frágil e subserviente, que se curva aos interesses imperialistas
estadunidenses.
A educação brasileira é marcada por diversas situações conjunturais, que traz em sua
essência o subdesenvolvimento cultural e economica, fruto das marcas estruturais que
carregamos como país capitalista dependente.
A nossa realidade é demarcada por limitações impostas de fora para dentro e
conduzidas internamente. Devemos ter clareza dessas limitações para sabermos o que fizemos
até aqui, o que estamos fazendo e o que deveremos fazer na defesa intransigente da
universidade pública, gratuita e de qualidade.
Seria simplista afirmar que os sistemas educacionais de sociedades
subdesenvolvidas sejam fatalmente ‘subdesenvolvidos’. Contudo, o
subdesenvolvimento socioeconômico e cultural acarreta obstáculos bem
conhecidos nos processos de transplantação e reintegração de técnicas,
valores e instituições sociais, o que também se aplica à educação... em outras
palavras, tais condições fazem com que o rendimento e a plasticidade do
sistema educacional sejam mínimos, conformando-se passivamente pelo
estado do meio social, em vez de reagir sobre ele, no sentido de contrariá-lo
para transformá-lo. Forma-se desse modo, um círculo vicioso. Necessidades
educacionais essenciais deixam de ser atendidas... O subdesenvolvimento
impede assim a aceleração do desenvolvimento educacional, promovendo,
ao contrário, constantes vaivéns e perdas no terreno conquistado.
Semelhantes efeitos acabam operando, por sua vez, como uma fonte de
estagnação ou como um freio nas tentativas de intervenção diretas no ritmo
do desenvolvimento econômico, cultural e social. A razão disso é simples: o
homem fica sem domínio da situação, por não possuir um horizonte cultural
que se ajuste às complexidades de suas tarefas (FERNANDES, 1966,
p.42/43).
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O capitalismo dependente jamais terá como horizonte a consolidação de uma educação
que não se configure nesses moldes. Afinal de contas, um povo que desconhece a dominação
à qual é submetido constantemente jamais será capaz de questionar o sistema, por mais que,
em determinados momentos históricos, tenhamos avançado no que se refere a conquistas
sociais, principalmente no campo educacional. A dependência a que estamos subordinados
sempre fará com que voltemos atrás em inúmeras conquistas.
Existe um paradoxo no sistema educacional brasileiro, referente ao campo das
palavras a qual as leis se encontram escritas. A educação brasileira é “boa”, mas no campo da
prática, na qual o pensamento aristocrático do antigo senhor rural ainda conduz o processo
histórico brasileiro, entendemos que o padrão dependente de educação só poderá ser superado
por outra ordem social: o socialismo (FERNANDES, 1966).

3.2.1 A “Universidade” na visão de Florestan Fernandes
A universidade é uma instituição conservadora. Antes de pensar em sua
contribuição para a conquista do socialismo, acho que ela precisa preencher
as suas funções de uma maneira diferenciada, flexível, sem excluir os
oprimidos, os marginalizados e, ao mesmo tempo, envolver uma pedagogia
de desopressão. Isto é, ela deve extinguir a consciência colonial, colonizada
e oprimida do brasileiro (FERNANDES, 1989, p. 110).

Para darmos prosseguimento ao debate sobre educação superior, algumas questões
centrais devem ser retomadas. Como analisamos anteriormente, um país capitalista
dependente terá uma educação do estilo colonizada, que atenda às demandas das classes
dominantes. Isso se aplica também à universidade que, em um país capitalista dependente, é
responsável por conduzir internamente a heteronomia cultural burguesa, legitimando o projeto
burguês de dominação. Cabe ressaltar que os rumos da universidade no Brasil sempre foram
decididos pelas “elites dos estratos sociais que pertenciam à sociedade civil, os quais
detinham o monopólio do poder político institucionalizado e o exerciam como se agissem em
nome da coletividade como um todo” (FERNANDES, 1975, p. 162, grifos do autor).
Isso marca o traço da heteronomia cultural que é exercida de cima para baixo, no
sentido de legitimar os interesses das classes dominantes como se o que beneficiasse as elites
e seus estratos também beneficiasse os trabalhadores, cabendo destacar que essa é uma marca
de qualquer classe dominante. Nesse contexto, a aparência vai tomando ares de essência e a
desigualdade vai se perpetuando como algo natural. Assim, a concepção de “universidade

147

para poucos” se consolida no imaginário social. A heteronomia cultural só interessa a um
seguimento da sociedade, “os de cima”, que monopolizam todo tipo de poder e ação decisiva
dos rumos da nação, pois fazem a classe trabalhadora acreditar que eles são os únicos capazes,
por sua origem de classe e status social que, na concepção de mundo desses estratos
conservadores e tradicionais, são os únicos capazes de gerir os interesses da nação.
Frente a essa realidade histórica, Florestan Fernandes sempre imprimiu, em seus
escritos, a sua convicção socialista, colocando em cheque a visão de alguns intelectuais que
dividem a obra do autor em “fases”, sendo elas “acadêmico reformista” quando era professor
da USP e “intelectual militante” que data da sua vinculação ao Partido dos Trabalhadores e
sua intervenção como Deputado Constituinte e, posteriormente, como deputado pelo mesmo
partido.
Desde o início da sua carreira intelectual militante, o autor deixa evidente sua postura
de sociólogo e socialista e, apenas alguém com uma firme convicção política e ideológica
como Fernandes, poderia se manter fiel ao seu pensamento e a sua classe de origem do início
ao fim de sua vida, como analisamos anteriormente.
No bojo dos que fazem críticas ao autor, também existem os que afirmam que
Fernandes se tratava de um “reformista”, principalmente no que se refere a sua concepção de
universidade. Quanto a isso, o autor deixou bem claro ao debater sobre o vínculo que faziam
da sua ação a uma ação reformista:
...as minhas experiências profissionais e a minha lealdade ao socialismo me
ensinaram a não acreditar na apregoada 'fé reformista', que não passa de um
engodo e de um expediente dos que procuram inibir ou calar os adeptos das
transformações radicais. Não confio, de maneira alguma, na capacidade de
atuação social inovadora do poder conservador (FERNANDES, 1975, p.9).

O autor tinha claro que qualquer pensamento de cunho reformista estava vinculado ao
pensamento conservador, pois as ideias reformistas possuem, em sua essência, a manutenção,
sobrevivência e fortalecimentos dos interesses da burguesia local e imperial em detrimento
dos interesses dos “de baixo”. O horizonte intelectual e político do autor não é o reformismo,
e sim a ruptura com a ordem burguesa vigente, de defesa aberta de uma transição urgente e
necessária para o socialismo.
Em relação à questão da educação superior, Florestan intensifica seus escritos no final
da década de 1950, inclusive no período de “calor” de todas as ações da “contrarrevolução a
quente”, características do golpe militar de 1964. O legado deixado pelo autor no que tange à

148

Universidade Pública acende em nossas mentes e corações uma chama de esperança, no
sentido de acreditar que toda realidade, por pior que se configure, pode ser mutável, visto que,
a história é um processo contínuo de transformações e aos "de baixo" cabe a construção de
um caminho que leve à ruptura com a ordem burguesa.
A universidade brasileira surge atrelada ao pensamento conservador aristocrático e
mesquinho de uma burguesia débil. Seu processo de formação e de "reforma", ocorrido
principalmente nos períodos do golpe militar, foram assumidos pelas classes dominantes, pois
o controle político do mundo era exercido por essas elites, que definiam os rumos da
modernização e, com ela, os moldes da universidade, sobretudo nos países capitalistas
dependentes como o Brasil (FERNANDES, 1975).
Para Fernandes, a universidade não está fora do contexto de classes. Nesse sentido,
isso se pelo fato de que os mesmos acontecimentos históricos, que conduzem o processo de
formação da realidade, imprimem na educação superior à sua marca. Um território nacional
possui diversas regiões. Sendo assim, o autor alerta que a universidade irá se configurar de
acordo com a região que está instalada, não podendo haver comparações simplistas entre elas,
pois isso não auxiliaria na explicação de sua grandeza e suas misérias (FERNANDES, 1975).
Existem alguns eixos que estruturam a educação superior no capitalismo dependente.
As particularidades brasileiras interferem diretamente na forma com que a educação superior
é absorvida na sociedade brasileira, como a inserção dependente do Brasil na economia
mundial que define os rumos do país em relação a sua interlocução com os países
imperialistas.
Primeiro devemos levar em consideração a característica da nossa sociedade forjada
no seio do regime escravocrata, de castas e estamentos. Portanto, a universidade surge para
atender às demandas das elites brasileiras, ou seja, a educação em todos os níveis, sobretudo a
superior, se constitui enquanto um privilégio.
Mesmo no seio das sociedades capitalistas centrais, não existe uma universalização do
acesso à universidade, muito menos em um país capitalista periférico, que traz, em sua
particularidade, o traço colonial permanente, sob a ótica dos interesses imperialistas. As
universidades da periferia do mundo capitalista não devem se preocupar com pesquisa e
extensão, visto que na lógica burguesa imperialista, a ciência é produzida pelas grandes
potências e deve ser incorporada pelos países dependentes, mesmo que isso signifique a
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manutenção de um atraso intelectual que, na ótica da burguesia internacional, não possui a
necessidade de ser sanada, visto que aos países imperialistas cabe o papel de pensar e, aos
demais, o de absorver conhecimentos (FERNANDES, 1989).
Com isso, podemos afirmar que existe um “padrão brasileiro de escola superior”,
marcado pelo atraso intelectual a que essas instituições de ensino foram submetidas desde a
sua formação no país, ocasionando traços que se perpetuam ainda nos dias de hoje, como por
exemplo seu caráter elitista e conservador. A burguesia brasileira privou a escola superior de
ser um espaço de produção crítica e criativa do conhecimento, o que se tornava estruturante,
pois todas as escolas superiores do país possuíam essas características. Para Fernandes:
A escola superior brasileira constitui-se como uma escola de elites
culturais, ralas e que apenas podiam (ou sentiam necessidade social de)
explorar o ensino superior em direções muito limitadas, Como a massa de
conhecimentos procedia do exterior e a sociedade só valorizava a formação
de profissionais liberais, a escola superior tornou-se uma escola de elites, de
ensino magistral e unifuncional: cabia-lhe ser uma escola de transmissão
dogmática de conhecimentos nas áreas do saber técnico-profissional,
valorizadas econômica, social e culturalmente pelos extratos dominantes de
uma sociedade de castas e estamental... ela se tornou uma miniatura da
sociedade global: uma escola altamente hierarquizada, rígida e exclusivista,
que transformava o saber em símbolo de distância social, a atividade
educacional em fonte de poder e os professores em agentes especiais do
controle gerontocrático das gerações novas (FERNANDES, 1975, p. 51,
grifos do autor).

A universidade emerge no Brasil sob os escombros de uma sociedade marcada pelo
pensamento do antigo senhor rural, como um privilégio social para poucos, um círculo
estreito de difícil acesso por aqueles que não compunham os “círculos de ferro” compostos
pelas classes dominantes, a escola superior, de estrutura rígida e hierarquizada atuava no
sentido de perpetuar a “arcaização do moderno” e a “modernização do arcaico”. A
universidade sob os princípios ultraconservadores, e o processo gerontocrático tinha por
objetivo tornar senil as novas gerações para perpetuação do projeto hegemônico de
dominação burguesa e a manutenção das estruturas das escolas superiores brasileiras.
Esse tipo de formação provoca consequências a nível estruturante, deixando marcas
profundas na concepção de educação superior. Porém, isso não se deve apenas à estrutura
interna da escola superior, mas principalmente ao padrão de sociabilidade capitalista
dependente que imprime, nessa instituição de ensino, as marcas da essência de sua formação
histórica e social.
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A “escola superior”, que deu origem a universidade no Brasil, consistia basicamente
na implementação de técnicas e conhecimentos originados do exterior, como forma de
garantir aos estratos das classes dominantes a apropriação de uma cultura colonizada, pois o
saber não era produzido aqui, era importado de fora para dentro. Os professores trilhavam
suas carreiras sob o prisma das cátedras, se identificando como detentor absoluto do
conhecimento. Pouco se discutia sobre pesquisa nesses espaços, características do processo de
implantação de conhecimento e técnicas vindas de fora. Essa breve aproximação com a
essência da “escola superior” torna possível identificarmos alguns traços estruturantes da
universidade.
Ainda sobre as “escolas superiores”, Fernandes afirma que,
Outros caracteres, postos em relevo, dizem respeito à sua estrutura
fechada (pois era acessível a reduzido número de pretendentes), ao seu teor
enciclopédico, pseudo-humanístico e de segunda mão (pelo
congestionamento da erudição de superfície), à natureza autocrática e
verbalista do ensino (em virtude do princípio do magister dixit) e, por fim,
ao imobilismo da própria instituição (que não entraria, como tal, em
interação plástica com os dilemas humanos do seu meio social e
intelectual)... Elas deveriam ser e operar como uma ponte entre as colônias
ou as sociedades nacionais emergentes e o ‘mundo civilizado’ europeu. O
que se requeria delas não era que fossem núcleos de produção de saber
original e centros de invenção criadora. Mas, que elas organizassem e
mantivessem o fluxo mínimo de conhecimentos, técnicas sociais e valores,
do qual dependia: a implantação e o florescimento da ‘civilização ocidental’
no Novo Mundo; preparação das elites de uma sociedade estratificada em
castas e estamentos; a persistência e o refinamento dos padrões de ‘cultura
letrada’, que podiam ser cultivados e revalorizados socialmente
(FERNANDES, 1975, p. 150/51).

Fica evidente que a forma de organização de uma sociedade será impressa no modelo
de educação, sobretudo de educação superior de determinada nação. Sendo a Escola Superior
forjada no seio de uma sociedade conservadora e aristocrática, não poderia se estruturar de
uma forma não fosse a apresentada na citação supracitada, pois ela era a materialização do
tipo de ciência que atendia aos interesses das classes dominantes, mas não apenas isso. A
antiga escola superior era a forma de pensar do antigo senhor rural e não poderia ser diferente.
Sendo o Brasil um país sem uma herança educacional, a educação quando surge aqui, atende a
uma visão de homem e de mundo responsável pela manutenção da ordem burguesa, não pela
produção de um conhecimento crítico, criativo e reflexivo.

A condução dos processos

históricos sempre esteve nas mãos das elites em âmbito nacional, como internacional,
legitimando o projeto de dominação burguesa, sobretudo pela relação dos países centrais com
os países periféricos que precisava ser mantida.
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Segundo Fernandes, a inauguração da educação superior no Brasil se dá pelo fato de
que as nossas elites queriam entrar na idade moderna. Ter uma “escola superior” era um dos
fatores importantes para que isso ocorresse. O saber e as técnicas foram importados da Europa
a partir de um horizonte de traço colonial permanente. As elites brasileiras, como
vislumbravam ser como as elites exteriores, importaram o ensino superior tal qual os moldes
estrangeiros, sem levar em consideração as particularidades da nação. Além do mais, nos
moldes das castas e os estamentos, a burguesia local não pretendia uma Escola Superior que
fosse acessível a todos os brasileiros, mas que atendesse única e exclusivamente aos interesses
burgueses (FERNANDES, 1975).
A escola superior servia para colonizar a nação brasileira através da implantação de
um saber que vinha de fora, civilizadora, pois os países estrangeiros viam o Brasil como o
berço de um povo não civilizado. Sendo assim, precisavam implantar aqui as formas de
sociabilidade nos moldes europeus extremamente elitistas (FERNANDES, 1975).
Cabe destacar que, embora a implementação da Escola Superior no Brasil seguisse os
moldes europeus, isso se deu em partes, ou seja, a escola superior não foi transplantada em
blocos, como era na Europa, mas sim em unidades isoladas. Essas instituições eram marcadas
pelo empobrecimento de um processo de modernização imposto de cima para baixo, de
caráter profissionalizante e de cunho prático, como destaca LIMA (2005, p. 299), uma
conversão da escola superior em “escola especializada”.
A Universidade no modelo de escola superior não dialogava com a sociedade, se
isolava em seus muros, sendo concebida como um começo e fim em si mesma, voltada para a
formação dos quadros de profissionais que, posteriormente, retornariam a esses espaços para
condução do mesmo projeto de escola superior. Mesmo se tratando de uma universidade
nova, ela já nasce senil, ou seja, a nossa educação superior nasce em solo extremamente
conservador, com bases estruturais do saber educacional vinculado à monopolização do poder
pelos setores dominantes da sociedade brasileira, que imprimia à escola superior um caráter
ultraconservador, elitista e aristocrático. Mesmo com todas as contradições existentes no seio
das escolas superiores, poucas eram as visões que surgiam dentro desses espaços no sentido
de reforma em uma direção que vislumbrasse a consolidação de um projeto de universidade
diferente das escolas superiores.
... quando a deterioração das instituições atinge proporções indicadas, a
patologia adquire significado de normalidade. Em suma, a ‘má escola’ é que
governa os dinamismos educacionais; ela é que ‘opera’, ‘cresce’ e ‘orienta’
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tanto as realizações quanto as aspirações humanas. Os homens são levados,
inconscientemente, a defender decisões e a lutar por soluções que concorrem
para alimentar processos sociopáticos de desenvolvimento institucional
(FERNANDES, 1975, p. 55).

Na década de 1930, a sociedade ganhou a oportunidade histórica de reformar as
escolas superiores, pensando em uma nova educação superior, o modelo de instituição que
surge é a “universidade conglomerada”, constituída, segundo Fernandes, pelo amálgama das
antigas escolas superiores que formaram as universidades tal qual a concebemos hoje. A
conglomeração de antigas escolas superiores em uma única universidade se deu sem que as
estruturas das escolas superiores fossem alteradas. Portanto, a essência conservadora e
aristocrática das escolas superiores, quase em sua totalidade, representa a essência da
universidade brasileira, que permaneceu elitista, distante da sociedade em geral e sem
pretensão de ruptura com a ordem burguesa vigente, vinculando à universidade à manutenção
da ordem. (Fernandes, 1975).
Fernandes define a universidade conglomerada como sendo:
...uma aberrante manifestação de colonialismo educacional, como um dos
meios internos pelos quais se estrutura, diferencia e reorganiza a situação de
dependência cultural em face dos núcleos hegemônicos externos. Essa
conexão, tipicamente passiva e nacionalmente negativa, decorre da própria
função cultural da escola superior, que servia como centro de assimilação e
de difusão de técnicas e de conhecimentos, inventados nas chamadas nações
centrais da civilização ocidental moderna (...) A todo processo econômico –
comercial, financeiro ou industrial – sempre corresponde um processo
cultural condicionante ou consequente. E, de maneira geral, a dependência
(ou heteronomia) nunca é só econômica.: ela é, simultaneamente, social e
cultural. Sob esse aspecto, a escola superior, estrutural e dinamicamente
vinculada à organização econômica, social e política de uma sociedade
dependente, concorria para estabelecer e para expandir os nexos de
dependência ao nível da educação e da cultura (Fernandes, 1975b, p.80).

Com isso, o autor deixa evidente que o modelo de organização social definirá o
modelo de universidade existente em determinado país. No momento histórico de reforma da
“escola superior”, o traço colonial permanente, que perpassa por todas as estruturas da nossa
sociedade, também se manifesta na educação superior. As universidades conglomeradas não
pressupunham uma quebra com as correntes ideológicas das escolas superiores, ao contrário,
reafirmavam a heteronomia cultural que mantivesse a educação superior no país em nível de
desigualdade, comparada às universidades dos países hegemônicos.
Embora a reforma de trinta tenha pressuposto a união de vários cursos que formavam
uma única universidade conglomerada, os mesmos não dialogavam entre si. A hierarquia
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entre cursos continuou guiando as relações dentro da universidade e as ações realizadas em
seu interior continuaram a perpetuar ações ultraconservadoras “neutralizando assim qualquer
tendência de ‘revolução pelo desenvolvimento’ como um processo educacional”
(FERNANDES, 1975, p. 80).
As lutas pela “reforma universitária” seguiram no decorrer do processo histórico do
país e na década de 1960 e fizeram surgir, no tecido social, a necessidade de transformar a
universidade em um espaço que repudiasse toda e qualquer forma arcaica das estruturas de
organização da universidade. Para tanto, era necessária a implementação de um outro modelo
de universidade, a mesma que Fernandes defendia, a universidade “integrada e
multifuncional”, que objetivasse a ruptura definitiva com a escola superior e a universidade
conglomerada, um modelo de universidade autêntica, preocupada com os problemas de seu
tempo. Assim entendemos por universidade multifuncional e integrada, a universidade que
tenha em seu horizonte,
...a produção de conhecimento original, principalmente através da expansão
da pesquisa, e formação de horizonte intelectual crítico, dirigido para a
análise da sociedade brasileira, da situação da civilização ocidental moderna
e das grandes opções históricas com que se defronta a humanidade em nossa
época (FERNANDES, 1975, p. 54).

Para o autor, o padrão de organização integrado e multifuncional da universidade:
...põe os universitários – estudantes, professores, pesquisadores ou
administradores – diante de tarefas totalmente novas, as mais específicas e
marcantes dessas tarefas: reconstruir internamente a universidade (em suas
partes, no seu todo e em seu rendimento); as mais complexas e gerais, entre
elas: adaptar a estrutura, o funcionamento e o crescimento da universidade
brasileira ao papel histórico que ela deve ter como fonte de negação e de
superação da dependência cultural e do subdesenvolvimento educacional... a
universidade brasileira não deverá contentar-se em contribuir para ‘acelerar
o desenvolvimento’. Ou ela será capaz de produzir um novo padrão
intelectual de desenvolvimento educacional e cultural ‘autônomo’, ou ela
submergirá, outra vez, tragada por um processo de senilização precoce que
fará dela um ‘rebento moderno de estruturas arcaicas’ ou uma ‘objetivação
arcaica dos tempos modernos’ (FERNANDES, 1975, p. 161).

A Universidade integral e multifuncional busca, em sua essência, a ruptura com as
estruturas das escolas superiores. Para isso, ela convoca todos os sujeitos sociais envolvidos
nesse processo. Um fato marcante é a própria denominação de “universitário”, sendo este os
estudantes, professores, pesquisadores e os administradores. Esse olhar universal insere a
universidade brasileira em outro momento histórico, colocando-a em uma posição de suma
importância para o tecido social, não enquanto um sujeito protagonista dos processos de
transformação social, pelos quais a sociedade brasileira deverá passar, mas enquanto um
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berço da produção do conhecimento crítico reflexivo e criativo, que se expressa através do
tripé Ensino, Pesquisa e Extensão.
Neste momento, precisamos destacar um eixo importante no pensamento educacional
de Florestan Fernandes. Para o autor, a revolução não se faz dentro da universidade, pois ela
se estrutura, em todos os países do globo, enquanto uma instituição conservadora (1989, p.
114).

Com isso, devemos ter em mente que os problemas existentes no interior das

universidades não começam e terminam nelas mesmas. Ao contrário, eles são o reflexo dos
problemas sociais. Jamais conseguiremos modificar as estruturas da universidade brasileira
sem que junto não sejamos capazes de modificar as estruturas da sociedade brasileira que está
totalmente atrelada ao passado, o que fica evidente quando analisamos o traço colonial
permanente ao qual estamos inseridos enquanto nação.
Para o autor, se não tivermos essa convicção, as nossas lutas tenderão a perder força e
não conseguiremos vitórias permanentes no que tange à educação superior no Brasil. Para
elucidar seu pensamento, Fernandes apresenta um exemplo das lutas em defesa da
universidade pública contra a ditadura militar instaurada em 1964, ocorridas em 1968 do
século passado:
Em 1968, já vínhamos perdendo força. Basta comparar as diferenças
nas demonstrações públicas. No Rio de Janeiro chegou-se a realizar uma
manifestação com mais de 150 mil pessoas. No final não conseguimos nem
30 ou 40 mil. Em São Paulo começou com 30 mil e depois na última, na
praça Ramos de Azevedo, tínhamos umas cinco mil pessoas, quanto muito.
Isto quer dizer que nós estávamos perdendo o apoio, não por falta de
potencialidade para se obter apoio, mas porque as mensagens que foram
levadas para fora eram mensagens que não despertavam este apoio. Eram
alienadas, estavam totalmente distantes da realidade. Desde logo, não acho
suficiente dizer “o povo no poder”. Isto não é mensagem. E foi exatamente
por causa dessa falta de substância política que o movimento se desgastou; e
no fim não tinha mais uma linguagem capaz de servir de base de luta contra
o regime (FERNANDES, 1989, p. 114/15).

Por isso, é importante o uso de “palavras de ordem” concretas que, remontam
inclusive os direitos fundamentais referindo-se aos marcos da emancipação política, são vitais
para aglutinar e garantir a hegemonia nesses processos. Cabe destacar que na Revolução
Russa as palavras de ordem que foram capazes de unir toda a classe trabalhadora foram “pão,
terra e paz”
Sempre lúcido em suas análises, a citação supracitada mostra a visão coerente de
Florestan Fernandes, que nos alerta incansavelmente para o fato de que as bandeiras em
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defesa dos interesses dos “de baixo” devem possuir como horizonte a consolidação de uma
nova ordem societária: o socialismo. Enquanto estivermos inseridos na ordem burguesa, as
transformações sociais que atendam aos interesses dos “de baixo” não serão possíveis e não
haverá uma revolução dentro da universidade sem que junto não ocorra uma revolução social.
O máximo que poderá ocorrer são reformas pontuais, mas que não mexerão nas estruturas da
universidade. Fernandes também nos alerta para o conteúdo da nossa pauta de ação política,
evidenciando que não adianta dizermos “o povo no poder” se não tivermos claro o que o
“povo fará no e com o poder”. A tomada do poder pelo poder não revela uma intenção de
ruptura com a ordem burguesa, mas, em suma, ela acaba perpetuando ações de manutenção da
ordem.
Com o exposto até aqui, nos aproximamos do pensamento educacional de Florestan
Fernandes, sobretudo ao que concerne à educação superior. Agora se faz importante
entendermos qual o papel do intelectual militante, da ciência engajada e da universidade no
processo de lutas “dentro da ordem” e “contra a ordem”, tendo como horizonte a consolidação
de uma outra sociabilidade, que permita, de fato, implantação plena e permanente da
universidade integrada e multifuncional. Compreendendo que o intelectual e a ciência
poderão contribuir tanto para a manutenção da ordem burguesa e a destruição da universidade
pública, gratuita e de qualidade, quanto poderão exercer ações totalmente contrárias, que nos
farão romper com as correntes capitalistas e construir uma nova ordem societária, que
também não poderá ser pensada apenas a nível de Brasil, mas mundial.
As “contrarreformas34” são um processo estruturante do projeto de dominação
imperialista na relação entre nações, sobretudo no capitalismo dependente. Por ser parte de
um projeto de manutenção da ordem burguesa, é conduzido internamente pelas frações da
burguesia que estão no poder e reverenciada pela outra parcela que “assiste a tudo de
camarote”, de forma consciente ou inconsciente. Acredita que a universidade pública e
gratuita não é um espaço coletivo de construção de um saber teórico, prático, militante e
transformador da realidade, mas um local de desperdício do dinheiro público. Esse tipo de
discurso, em um país capitalista dependente, conduzido por uma burguesia nacional débil,
sem projeto de nação, nem que seja dentro da ordem burguesa, ganha eco, nas classes
Ancorados na produção intelectual produzida por Elaine Behring, entendemos por “reforma” os avanços dos
direitos sociais conquistados através da luta da classe trabalhadora que se consagrou no texto Constitucional de
1988. Contrarreforma é toda ação de “desmonte” das políticas públicas e sociais no sentido de destruição dos
direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora no Brasil.
34
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dominantes e parte da classe proletária que já teve sua mente e coração conquistados pela
hegemonia burguesa. É contra isso que devemos lutar.
No próximo item, realizaremos uma análise do papel dos intelectuais e da ciência
engajada na revolução “dentro da ordem” e “contra a ordem”, elementos fundamentais para as
lutas que estão em curso e para as que ainda estão por vir.
3.3 O papel dos intelectuais e da Ciência engajada na Revolução Dentro da
Ordem e Contra a Ordem:
...não se deve subestimar as pequenas concessões e os avanços relativos do
pensamento conservador. Eles não dão origem a uma relação equilibrada
entre pressões políticas inovadoras e processos técnicos. Mas favorecem
alterações parciais de certo peso na evolução global. Não devemos, só por
isso, atrelar-nos às impulsões do pensamento conservador. Se este faz certas
concessões ou permite determinados avanços, o que busca, atrás das
aparências, é a continuidade dos interesses conservadores nas estruturas de
poder e a preservação do monopólio conservador do poder. Ele sempre
contará com os quadros intelectuais, dos quais sairão os agentes e os
apologistas de suas ‘reformas’, inclusive a ‘reforma universitária’
(FERNANDES, 1975, p. 241).

No decorrer do processo de criação da história das sociedades humanas, mesmo na
compreensão das forças da natureza e a sua manipulação, a ciência possuiu e ainda possui um
papel fundamental nesse processo, sendo um dos eixos condutores de direcionamento da
história em si. A ciência poderá pavimentar um caminho de manutenção da ordem burguesa
ou poderá se comprometer com a construção de uma outra sociabilidade.
A história que se apresenta no campo da imediaticidade deve ser desconstruída de
forma crítica e a ciência, engajada com os interesses dos “de baixo” pode contribuir para o
processo de ruptura com a ordem burguesa. Fernandes nos mostra que toda transformação que
ocorre no tecido social, que seja conduzida pelas elites conservadoras, não está vinculada a
um processo revolucionário contra a ordem capitalista vigente, pois os círculos dominantes
criam seus intelectuais e sua ciência, com o objetivo de conquistar mentes e corações a favor
do seu projeto de nação.
Toda proposta de mudança que parta de cima para baixo, com orientações dos
organismos multilaterais para a “transformação” da sociedade brasileira, sobretudo, no que se
refere a “reformas de políticas públicas”, na verdade é uma contrarreforma, ou seja, uma
proposta de destruição do mínimo que os “de baixo” conquistaram com muita luta. As elites,
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a partir de um discurso de inovação e colocação do país no caminho de modernização,
mascaram uma realidade que possui por objetivo a concentração do prestigio, poder e riqueza
na mão de poucos.
Florestan Fernandes nos mostra que os interesses de classes se expressam, na
educação superior no Brasil, sobretudo no que diz respeito a universidade pública gratuita,
laica e de qualidade, a ciência engajada com os dilemas e interesses dos “de baixo” tende a
revelar a essência do que se apresenta na realidade histórica e social que estamos inseridos. A
destruição da universidade, pautada na produção de uma ciência crítica, criativa e autônoma,
permitirá ainda mais o fortalecimento do conservadorismo no Brasil, visto que “as únicas
classes que contaram, contam e continuarão a contar com condições para tomar consciência
clara de seus interesses de classe e de sua situação de classe são as classes altas”
(FERNANDES, 1968, p. 74).
Os “de baixo” no Brasil são expostos a uma espoliação em todos os setores de suas
vidas. Despertar para uma crítica a essa realidade só é possível através de uma ciência
engajada com seus interesses, que permita a esse sujeito histórico-social perceber a realidade
tal como ela é em sua essência. A história conduzida pelas classes dominantes, por sua ciência
e por seus intelectuais mascara a realidade e toda contrarreforma ganha ares de necessária,
pois sob o ponto de vista dos círculos sociais dominantes, como se “o sistema de símbolos
operasse, realmente, da mesma forma que nos ‘países avançados’ e nas economias
hegemônicas” (FERNANDES, 1968, p. 75).
A defesa de que o desenvolvimento econômico do país seria a solução dos problemas
sociais, a partir de ações dentro da ordem burguesa, configura a condução da “revolução
dentro da ordem” na ótica do capital, pois:
O capitalismo dependente é incapaz de sobrepujar a pobreza crônica e
generalizada, a marginalização sistemática de milhões, a falta permanente de
integração nacional, e a exploração externa crescente. As razões para tal
fracasso são estruturais. A ‘revolução dentro da ordem’ através do
desenvolvimento, é impossível: 1. Sob extrema concentração social de
riqueza, do prestígio social e do poder; 2. Sob o controle externo espoliativo
do crescimento econômico, da modernização cultural e da política ‘nacional’
(FERNANDES, 1976, p. 140).

Fernandes, nos apresenta os limites da defesa simplesmente da questão nacional e a
essência de não existir um projeto de nação por parte das elites locais no Brasil.
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A realidade histórico-social e econômica brasileira nos mostra como as ações
revolucionárias são complexas em um país capitalista dependente, sob diversos aspectos,
principalmente pela dominação externa que ocorre nesses espaços, como vemos no caso entre
os Estados Unidos da América e o Brasil. Aqui, qualquer ponto de luta por parte dos “de
baixo” ganha ares de uma guerra que se estabelece pela relação extremamente desigual entre
as elites brasileiras e a grande massa de despossuídos existentes no Brasil.
A ciência engajada com os interesses dos “de baixo” nos revelou que essa promessa de
crescimento para todos, através do desenvolvimento econômico, jamais se consolidará, pois a
sociedade capitalista dependente, fundada na desigualdade herdada da colônia e revitalizada
no capitalismo, nunca permitirá o fim de um dos traços estruturais do capitalismo: o
desenvolvimento desigual e combinado.
Iniciamos este item com uma citação de Fernandes, na qual o autor afirma que sua
defesa intransigente pela educação pública estava vinculada ao fato de não querer ver se
repetindo seu passado de criança nas gerações futuras, o que revela a sua compreensão de que
a história não começa e acaba no ponto em que nos encontramos. Ela se dá de forma contínua,
e nossas ações poderão contribuir para as gerações futuras. No primeiro capítulo, abordamos
um pouco sobre como foi a experiência de Florestan na universidade, com professores
estrangeiros que não se davam nem ao trabalho de ministrar as disciplinas em Português
(CÂNDIDO, 1995), uma universidade rígida, elitista, sociopática.
Com isso, podemos ter uma ideia da importância do intelectual militante no processo
de defesa dos interesses dos “de baixo”. A ciência, tanto uma ciência conservadora como uma
ciência libertadora do ponto de vista revolucionário socialista, dependerá de quadros humanos
para se consolidar. Por esse ângulo, Fernandes oferece aos “de baixo” um verdadeiro exemplo
de intelectual militante, revelando que o intelectual sozinho não fará nenhuma transformação
radical. Porém, devemos aproveitar esses quadros humanos, sobretudo nas ações políticas, em
um movimento que una teoria e ação política de forma inextricável.
O quadro brasileiro de intelectuais militantes que lutaram e ainda lutam pela defesa
intransigente dos interesses dos “de baixo” está acumulando um verdadeiro acervo intelectual
militante que nos permite fazer análises críticas e reflexivas da realidade brasileira, sob
diversos aspectos, um conhecimento que constitui “a base para uma teoria viável da
revolução socialista” no Brasil (FERNANDES, 1976, p. 141).
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Na seara da revolução social, “dentro da ordem” e posteriormente “contra ela”, o
intelectual militante deve ampliar seu horizonte de ação, não concentrando seus esforços
apenas na crítica pela crítica. A revolução social deve ser o horizonte de toda ação intelectual
militante para que possamos, de fato, conquistar uma sociedade na qual todo sujeito social
seja plenamente emancipado. Assim, para o intelectual militante compromissado com os
interesses de sua classe social:
...o alvo de seus ataques será a tirania de classe, produzida por uma
revolução burguesa permanentemente abortiva, incapaz de atingir os
caminhos e os fins de um desenvolvimento capitalista autossustentado e
relativamente autônomo... a influência política de uma intelligentsia
verdadeiramente revolucionária também pode contribuir para uma percepção
melhor da realidade histórica e para a sua transformação social pelo
comportamento revolucionário da massa. Esse é, talvez, o papel político
específico de uma autêntica intelligentsia, que se ache disposta a participar
do destino social e das lutas de povos impiedosamente brutalizados
(FERNANDES, 1976, p. 141).

Quando damos destaque ao intelectual militante, não estamos afirmando que se trata
de uma peça de combate decisiva para a revolução do proletariado, como debatemos
anteriormente, ambas as classes sociais possuem seus intelectuais orgânicos. É o projeto de
nação que irá definir o lado da trincheira que ele ocupa. Mesmo o intelectual militante
orgânico dos “de baixo” não sendo o sujeito protagonista das ações revolucionárias, pode
contribuir nas ações políticas, no sentido de despertar, nos corações e mentes dos demais
sujeitos sociais, a essência da realidade que se apresenta aos nossos olhos de forma aparente.
Sobre a importância do intelectual militante, Florestan Fernandes faz uma alusão a um
dos manuais mais importantes para a economia política, de autoria de Rosa Luxemburgo,
fruto de um curso que ela deu dentro do partido (FERNNADES, 1989, p. 117).
Diante do exposto, o intelectual militante, vinculado ao projeto de sociabilidade dos
“de baixo”, deve ter consciência do que almeja com sua ação política: ser extremamente fiel
aos seus princípios, não ceder o terreno com concessões pautadas no pacto de conciliação de
classes. O verdadeiro intelectual que almeja a ruptura com a ordem deve ter em mente que o
projeto de sociabilidade, defendido pelas classes dominante e pelos “de baixo” no Brasil, são
completamente antagônicos, sendo assim, inconciliáveis.
Isso nos leva a outra reflexão importante sobre os intelectuais militantes: esses sujeitos
histórico-sociais devem se identificar enquanto parte de um processo, jamais acima dele. Ao
pensar assim, o sujeito se coloca acima da luta de classes e, ao invés de contribuir para o
processo de revolução social, acaba se tornando uma ferramenta potente de ações
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contrarrevolucionárias, na medida em que personifica a luta de classes. A revolução deixa de
ser obra de uma coletividade, passando a ser exclusiva de um único sujeito social. Tal postura
resulta no fortalecimento dos círculos conservadores, como afirma Fernandes:
Os círculos conservadores, de extração tradicional ou de origem
recente, representam-se como sendo os únicos com condições
intelectuais, morais e políticas para ‘tomar decisões de interesse
coletivo’, e para ‘gerir responsavelmente a nação’. A intensa
mobilidade social horizontal ou vertical e as fortes mudanças culturais
ocorridas na sociedade civil, servindo de baliza política ao
pensamento e comportamento conservadores (FERNANDES, 1974, p.
13).

No Brasil, a burguesia egoísta, mesquinha, conservadora e reacionária imprimiu e
imprime a sua defesa pela manutenção da ordem burguesa, seja no que se referiu à reforma
universitária de 1960, quando muitos intelectuais militantes compactuaram com as reformas
pretendidas pelo capital e realizadas com o golpe militar de 1964. Mais do que defender o
poder de cátedra dentro das universidades, esses intelectuais foram e sua geração ainda é de
extrema importância para a ordem burguesa, pois defendem outro tipo de poder, “mas o
poder que lhes advinha do fato de representarem, na cátedra e na instituição, aquele poder
mais geral e intocável dos estratos sociais ‘ilustrados’ e ‘responsáveis’ (FERNANDES,
1974, p.13), colocando-se em uma posição intocável e privilegiada de detentores do
conhecimento absoluto, uma atitude que podemos encontrar, ainda hoje, latente dentro das
universidades públicas.
Por isso, acreditamos que a ciência engajada possui um papel importante no processo
de revolução social por parte dos “de baixo”, pois pressupõe a existência de outro tipo de
intelectual, necessário para fortalecer a luta da classe proletária. A ciência engajada possibilita
a descoberta de técnicas que elevam a condição de país moderno ao Brasil. É evidente que as
técnicas são fundamentais no avanço da ciência e da tecnologia, mas a ciência engajada com
os “de baixo” também é capaz de despertar um elemento político nas mentes e corações dos
sujeitos histórico-sociais, sendo muito relevante na contribuição do caminho necessário para a
ruptura contra a ordem burguesa e consolidação do socialismo no Brasil. Portanto, a
universidade pública gratuita e de qualidade não é apenas necessária para os brasileiros, ela é
um elemento importantíssimo no caminho de ruptura com a ordem, burguesa.
Qual o horizonte de luta e qual o nosso caminho para alcançar a ruptura com a
universidade conglomerada e a construção da universidade multifuncional e integrada?
Devemos levar em consideração que a consolidação da universidade integrada e
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multifuncional só é possível fora da ordem burguesa. Podemos até concentrar nossos esforços
para a defesa e a manutenção da universidade nos moldes em que ela se encontra, o que seria
um caminho de revolução “dentro da ordem”, mas não deveremos retirar da pauta de ação
política a revolução “contra a ordem”.
No plano imediato de ação política, não existe outra saída que não seja a tomada das
ruas do país, mostrando a nossa insatisfação, levando dados e números para o conjunto da
classe trabalhadora, na tentativa incansável de reconquistar sua mente e coração em defesa da
universidade pública, gratuita de qualidade.
Consideramos também ser de extrema importância a retomada de autores clássicos que
nos ajudam a pensar os dilemas brasileiros, desde a sua formação até os dias de hoje, autores
que capacitam teoricamente os “de baixo”, contribuindo para a leitura da realidade que
certamente culminará em uma ação política com menos chances de erro. Como importante
referência, temos Florestan Fernandes, intelectual militante, engajado com a construção de
uma ciência engajada com os interesses da sua classe de origem, que trilhou um caminho de
revolução “dentro da ordem”, mas jamais deixou de acreditar que uma alteração completa da
realidade em favor dos “de baixo” só será possível na revolução “contra a ordem”. O autor
não foi um reformista, mas ele soube trilhar os caminhos necessários. Na nossa concepção, a
universidade ter deixado de trabalhar com a obra desse intelectual militante foi um erro de
tática, e a retomada da sua herança intelectual se faz urgente e necessária para as ações
militantes da esquerda que estão por vir.
Sendo assim, a importância dos intelectuais está na leitura crítica da realidade com
vistas à transformação social, lembrando que, para isso, ele deve levar em consideração
importantes lições deixadas por Fernandes35, que diz que o intelectual militante não deve
deixar-se: a) cooptar, ou seja, quando assumir esferas de poder, ele não deve ficar seduzido
pelo tripé de concentração de riqueza, prestígio e poder; deve ser fiel aos seus princípios e a
sua classe de origem; b) liquidar, ou seja, mesmo diante das pequenas derrotas, o intelectual
militante não deverá perder de vista que a história da humanidade é constituída por luta de
classes e, mesmo que nem sempre os “de baixo” saiam vencedores, deve levar em
consideração a realidade histórico-social em que está inserido e jamais desistir de suas lutas;
c) deve trazer vitórias para o povo, ou seja, o único horizonte que deve haver é a conquista de
35

Sobre essas importantes lições deixadas por Florestan Fernandes, Plinio Arruda Sampaio fazia referência do
período em que Fernandes foi Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em um de seus discursos,
quando a bancada do PT se viu diante do dilema de marcar posição ou negociar (CERQUEIRA, 2013, p. 141).
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vitórias que atendam os interesses coletivos da sua classe de origem, pois, se o resultado de
suas lutas não tiver esse pressuposto, de nada adiantará a sua ação política, e ele terá aderido à
ordem burguesa e se desvinculado de sua classe de origem.
O pensamento educacional de Florestan Fernandes nos mostra a visão de um homem
que jamais se desvinculou da sua classe de origem, lutou incansavelmente pela construção de
uma teoria social que nos ajudasse a entender a América Latina e, sobretudo, o Brasil. Isso se
deu na defesa intransigente dos interesses dos “de baixo”. Tal defesa foi gerada desde as
experiências vivenciadas aos seis anos de idade, quando o menino teve que ganhar as ruas em
busca da subsistência. Seu pensamento foi crescendo dia após dia, se intensificando,
ganhando corpo, sempre atento à realidade, principalmente no que se referia à transformação
dela em favor dos “de baixo”. Marxista, socialista por convicção, lutou até o fim da sua vida
para que os humildes, os “condenados do sistema”, os pobres de seu tempo, todos aqueles que
compõe a sua classe de origem tivessem as mesmas possibilidades que ele teve, e sabia que
isso só seria possível através do socialismo.
Por fim, não no sentido de levar o presente debate a cabo, mas de convocar o leitor à
reflexão que levará a novas inquietações e pesquisas, parafraseamos Florestan Fernandes:
A verdadeira imaginação intelectual militante só existe e floresce onde
há plena compreensão crítica da ordem existente e uma projeção
responsáveis dos papéis intelectuais dos intelectuais militantes nos processos
de transformação revolucionária contra a ordem burguesa de sociabilidade
(FERNANDES, 1995, 162-63).
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Considerações Finais
As pessoas vão, mas seu amor, suas ideias e seus ensinamentos ficam e é
isso que as torna imortais (FERNANDES JUNIOR, 2013, p. 175).

Era o ano de 1995. Florestan Fernandes Junior havia regressado à residência tarde da
noite e encontrou um recado de sua mãe dizendo que o pai sofrera uma hemorragia, indo para
o Hospital dos Servidores Públicos de São Paulo. Quando chega ao hospital, encontra o pai no
lado de fora do estabelecimento, vestindo pijama e roupão, exposto ao sereno paulistano. Ao
indagar o pai sobre o que ele fazia no final da fila, do lado de fora e não o porquê de haver
procurado um hospital particular, Florestan responde: fui funcionário público a minha vida
inteira e esse é o local que deve cuidar de mim. Segundo relato de Florestan Junior, com
muito custo, o pai resolveu esperar no lado de dentro do hospital para ser atendido, mas se
recusou a passar na frente dos demais que aguardavam atendimento antes dele (FERNANDES
JUNIOR, 200436).
A cirrose hepática, herdada de um erro médico na década de 1970, havia se agravado e
os médicos Silvano Raia e Sérgio Mies convenceram Florestan Fernandes a passar por uma
cirurgia de transplante de fígado. Fernandes passa pela cirurgia, mas, devido a questões
diversas, fica em coma na UTI do Hospital das Clínicas.
No dia 10 de agosto de 1995, Florestan Fernandes vem a óbito, vítima de outro erro
médico. Segundo os referidos especialistas, Florestan Fernandes possuía saúde para sofrer
uma cirurgia de transplante de fígado, e depois de sua morte, constatou-se ser mentira
(FERNANDES JUNIOR, 201537).
Pode parecer estranho que iniciemos as considerações finais dessa obra recorrendo a
memória do dia de falecimento de Florestan Fernandes. Assim o fazemos por acreditarmos
que a morte não se trata do fim, principalmente no que diz respeito a Florestan Fernandes, que
se eternizou em seus ideais, ensinamentos e defesa intransigente de uma outra ordem
societária: o socialismo. Na sua eterna esperança em dias melhores e no fato de não ter
deixado um vazio após a sua partida, a sua vida foi repleta de conteúdos transformadores que
pulsam ainda hoje em seu legado intelectual militante.
Informação extraída do depoimento de Florestan Fernandes Junior no documentário “Florestan Fernandes o
Mestre”, TV Câmara, Brasília, 2004)
36

“O adeus em um olhar: a vida e a morte de Florestan Fernandes” Florestan Fernandes Jr, na Folha de S. Paulo,
sugerido por Antônio David. Disponível em: https://www.viomundo.com.br/denuncias/137176.html. Acesso em:
19 de maio de 2019.
37
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Não há dúvidas de que o maior legado de Florestan Fernandes é a sua própria vida,
marcada polo rigor científico e pela lealdade com sua classe de origem, do início ao final dos
seus dias.
A aproximação com o pensamento sociológico e educacional de Florestan Fernandes
nos levou a identificar um dos intelectuais militantes mais coerentes de todos os tempos.
Sociólogo e socialista, acreditava que o mais sublime do socialismo era o companheirismo,
sendo extremamente contrário a relações hierarquizadas e disputas existentes na sociabilidade
capitalista, na qual muitos sujeitos políticos baseiam suas relações profissionais, pessoais e de
militância.
Na introdução da presente dissertação afirmamos que, embora não fossemos tratar de
questões particulares do Serviço Social enquanto uma profissão inserida na divisão social e
técnica do trabalho, partíamos do pressuposto de que o tema abordado neste estudo auxiliará
no processo de formação profissional dos assistentes sociais. Consideramos que de fato isso
ocorrerá. O Serviço Social é uma profissão que majoritariamente está comprometida com a
construção de outra ordem social: o socialismo. Nesse sentido, faz-se mister se aproximar de
pensadores que podem fortalecer a construção intelectual militante do assistente social nessa
direção.
Não podemos estudar o pensamento educacional de Florestan Fernandes separado do
seu pensamento sociológico, ambos estão interconectados e, o referido autor realiza todas as
suas análises tendo como base teórica a construção da categoria “capitalismo dependente”,
algo que, na nossa avaliação, ajuda o profissional de Serviço Social a entender as
particularidades da formação social brasileira e também qual o papel do assistente social, seja
nas ações “dentro da ordem” ou “contra a ordem burguesa”. Assim, consideramos que a
presente dissertação contribuirá para o processo de formação profissional de assistentes
sociais comprometidos com a construção de uma outra ordem societária, o socialismo.
No primeiro capítulo, quando recorremos a sua origem de classe, apreendemos que a
sua formação sociológica não se deu apenas dentro da universidade, mas teve início na mais
tenra infância, quanto o olhar atento do “menino Vicente” fez com que as expressões da
desigualdade social existentes na sociedade de classes fossem apreendidas. Isso foi
fundamental para que o grande mestre orientasse sua pauta acadêmica e política na defesa
intransigente dos interesses dos “de baixo”, mostrando não apenas a necessidade de um olhar
atento a realidade ao seu redor, mas que um verdadeiro intelectual militante jamais deve se
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deixar cooptar, aniquilar-se e deve trazer vitórias para sua classe de origem. No seu caso, a
sua luta incessante se deu pela busca de vitórias para “os condenados do sistema”.
Com isso, concluímos que não poderíamos dividir Florestan Fernandes em partes,
pois, Vicente e Florestan Fernandes formam a mesma face de um intelectual militante. Foi o
menino “Vicente” que ajudou a construir a trajetória política e acadêmica de Florestan e foi
Florestan que lutou para que os interesses dos diversos “Vicentes”, existentes nos países
capitalistas dependentes, tivessem voz e fossem ouvidos.
Com a presente dissertação, pudemos perceber que pensamento sociológico e
pensamento educacional são duas faces da obra de Florestan Fernandes e como acabamos de
destacar, não existem de forma desconectada, sendo impossível analisar os rumos e desafios
da educação sem entender a configuração da luta de classes no capitalismo dependente.
Através de seu estudo, Florestan Fernandes nos oferece os elementos necessários para
a apreensão da realidade capitalista dependente, sobretudo a brasileira. A compreensão da
nossa formação histórica e social pelo prisma do conceito de capitalismo dependente é
fundamental para que entendamos não apenas os fatos do passado, mas venhamos a
compreender o hoje.
O autor nos mostra que, mesmo estando todos inseridos na sociabilidade burguesa, o
capitalismo se expressa com particularidades nas diferentes regiões do mundo. Entender essas
particularidades clareia nossas ações políticas, sobretudo em defesa da educação superior
pública e da ruptura com a inserção capitalista dependente do Brasil na economia mundial.
Seu método de análise, fundamentado na obra de K. Marx, V. Lênin, L. Trotsky e R.
Luxemburgo propiciou a compreensão da “revolução burguesa” que ocorreu no Brasil e do
processo de formação da mentalidade dessa burguesia que se forjou no seio da sociedade
rural, migrando para o capitalismo sem que houvesse uma revolução burguesa clássica.
Ocorrendo, portanto, um amálgama entre o “antigo regime” – colonialismo – e o “novo” –
capitalismo dependente. Essa particularidade faz com que a nossa burguesia seja formada no
que há de pior na sociedade humana: escravidão, expropriação de riquezas e o extermínio de
nativos, nos fazendo compreender os rumos históricos e presentes da nação brasileira.
Na presente dissertação pudemos nos aproximar do fato de que, no Brasil, sequer
discute o processo revolucionário próprio da ordem burguesa. Nossas elites não possuem um
projeto de nação, aceitando uma subalternidade no que se refere aos interesses das burguesias
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internacionais, formando, assim, o padrão compósito de dominação burguesa e o padrão dual
de expropriação do excedente econômico que expõem os “de baixo” a uma forma de
sociabilidade selvagem. Essa burguesia é quem comanda, historicamente, os rumos da nação
brasileira, conduzindo internamente o projeto de heteronomia cultural para fortalecimento do
domínio burguês sobre os trabalhadores.
Entendemos que discutir a possibilidade de uma educação emancipatória que
contribua com os processos de emancipação política e humana é muito difícil em uma
sociedade capitalista dependente, pois, suas elites se contentam em ser parceiras menores no
jogo de dominação imperialista. E uma sociedade educada de forma crítica pressupõe o
questionamento da ordem societária, o que pode resultar, mesmo que em longo prazo, na
revolução “contra a ordem” burguesa.
Nesse sentido, quando entendemos o papel do Brasil na economia mundial, as
características da burguesia nacional e como o capitalismo se forja aqui, começamos a
entender que existe um “padrão brasileiro de educação”, que se expressa nos diferentes níveis
de formação, particularmente na educação superior. Nós apreendemos, a partir do diálogo
com a obra florestaniana, que a universidade surge no país como um espaço ultraconservador,
fundamental para a manutenção das estruturas da sociabilidade capitalista dependente, uma
educação elitizada, fundada na heteronomia cultural que atravessa e constitui a história do
país.
Nesse sentido, Fernandes nos mostra que as universidades surgem como Escolas
Superiores, mas essa característica foi perdendo espaço de acordo com a organização do
pensamento sociológico crítico que demandava outro tipo de universidade. Quando
examinamos a estrutura da universidade brasileira, observamos o reflexo da nossa
organização social nela. Nesse ângulo, Florestan Fernandes faz uma análise que, na nossa
compreensão, é fundamental: não poderemos realizar uma revolução dentro das universidades
desarticulada da revolução social, essas revoluções devem ocorrer juntas.
A universidade ainda é a expressão dos interesses das classes dominantes e, embora
tenhamos evoluído muito no que se refere a construção coletiva de uma universidade
comprometida com os interesses da classe trabalhadora, ainda demanda muitas ações políticas
para pavimentação do caminho de construção da universidade integrada e multifuncional.
Com isso, Florestan Fernandes nos apresenta qual sua concepção de ciência engajada e do

167

papel do intelectual militante nos processos que culminarão na revolução educacional e social
“contra a ordem” burguesa.
Para o autor, a ciência crítica e criativa deve estar engajada com a transformação social
pela ótica dos “de baixo”. Não podemos pensar em outros rumos para a nação brasileira sem
pautar a ruptura com o padrão dependente de educação e de universidade que legitima a
heteronomia cultural nos marcos do traço colonial permanente. Devemos pensar em uma
universidade integral, de horizonte socialista e que produza ensino, pesquisa e extensão pela
ótica do trabalhador, sem perder de vista que a “revolução não se faz na universidade”, a
revolução se faz com ela e fora de seus muros.
O cientista tem duas opções nesse processo: ou defende a universidade conglomerada,
nos marcos da heteronomia cultural, da ciência dura compromissada com a manutenção da
ordem burguesa, ou assumirá uma posição intelectual militante pelo socialismo. Nesse
sentido, a ciência engajada, somada à ação dos intelectuais orgânicos representante dos “de
baixo” contra a ordem burguesa, possibilitará uma reformulação das pautas de ação política,
na defesa da universidade pública, gratuita, laica, universal e de qualidade sem perder do
horizonte que todas as bandeiras sociais se encontram em uma única bandeira: a da classe
trabalhadora. O nosso interesse de classe deve estar na consolidação do socialismo como a
única realidade possível, urgente e necessária.
Começamos essa dissertação indagando ao leitor se a educação poderia contribuir para
o processo de transformação da realidade individual e coletiva. Depois dessa aproximação
com o pensamento sociológico e educacional de Florestan Fernandes, concluímos que a
educação, por si só, não mudará o mundo. A sociedade e a educação precisam mudar juntas.
Consideramos que a educação pública, gratuita, laica, universal e de qualidade pode ser o
campo comum no qual os trabalhadores e trabalhadoras desse país possam se encontrar e
juntos pensarem em alternativas para a ruptura com a ordem burguesa.
Consideramos que recuperar a trajetória intelectual militante de Florestan Fernandes e
seu pensamento sociológico e educacional é tarefa urgente e necessária para construirmos
coletivamente a análise dos desafios educacionais dos países latino-americanos com vistas à
ruptura da inserção capitalista dependente da região na economia mundial e da heteronomia
cultural associada a essa subalternidade consentida e conduzida historicamente pelas
burguesias locais.
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Por fim, concluímos que:
“O grande homem não é aquele que se impõe aos outros de cima para baixo, ou
através da história; é o homem que estende a mão aos semelhantes e engole a sua própria
amargura para compartilhar a sua condição humana com os outros dando-se a si próprio,
COMO FARIAM OS TUPINAMBÁS!”

FLORESTAN FERNANDES, PRESENTE!
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