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Preparação e revisão de textos

Maria Helena Torres

Neste primeiro número do oitavo volume de Sociologia & Antropologia, trazemos 

aos leitores, primeiramente, um conjunto instigante de textos sobre Florestan 

Fernandes (1920-1995), um autor clássico das ciências sociais brasileiras. O 

motivo principal da proposta é indagar sobre a atualidade e o alcance teórico 

de suas formulações, para além do papel histórico que Fernandes desempenhou 

na formação das nossas ciências sociais. A questão é discutida com maestria 

por Elide Rugai Bastos, Gabriel Cohn e Mariza Peirano na rica entrevista que 

abre esta edição. 

Em “The contemporary relevance of Florestan Fernandes”, Maria Armin-

da do Nascimento Arruda, também destacada especialista no autor abordado, 

desenvolve justamente a questão proposta como modo de repensar a obra de 

Fernandes em seu conjunto, ressaltando as dimensões culturais de sua produ-

ção sociológica para a compreensão do Brasil contemporâneo. 

Em “A circulação internacional de Florestan Fernandes”, Alejandro Blan-

co e Antonio Brasil Jr. abordam essa dimensão praticamente inexplorada na 

fortuna crítica do autor, examinando tanto dados empíricos da circulação de 

sua produção intelectual fora do Brasil quanto os possíveis efeitos dessa circu-

lação em sua teorização sociológica. 

As relações de Florestan Fernandes e de outros pesquisadores das rela-

ções raciais com os movimentos sociais negros de sua época são tema do arti-

go de Mário Augusto Medeiros da Silva, “Órbitas sincrônicas: sociólogos e inte-

lectuais negros em São Paulo, anos 1950-1970”, em que desenvolve a hipótese 

de que a luta antirracista promoveu uma aproximação entres esses grupos, 

situação que se modificaria, porém, com o golpe de Estado civil-militar de 1964. 

Last but not least, fechando esse subconjunto de textos, o leitor encon-

trará, adiante, na seção “Registro de Pesquisa”, a reprodução de uma das pri-

meiras resenhas sobre A revolução burguesa no Brasil escrita a convite do próprio 

Florestan Fernandes por Silviano Santiago em 1977. Praticamente esquecida, 

mesmo em meio a especialistas, a resenha apreende a obra capital do sociólo-

go por prisma ainda hoje original e provocador, acentuando sua recusa teórica 

de uma postura eurocêntrica − tema, aliás, central na obra tão importante do 

crítico e ficcionista Silviano Santiago, que nos brinda, ainda, com sua bela re-

leitura da resenha escrita há 40 anos. 

Outros seis artigos inéditos estão reunidos nesta edição de Sociologia & 

Antropologia: “Copernicus in the Amazon: ontological turnings from the pers-

pective of Amerindian ethnologies”, de Els Lagrou, mapeia e discute as contri-

buições teóricas da chamada virada ontológica ao debate antropológico con-

temporâneo, especialmente, o conceito, nele central, de perspectivismo. Argu-

mentando sobre a importância do estudo da estética ameríndia nesse contex-
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apresentação | andré botelho, antonio brasil jr., elina pessanha e maria laura cavalcanti 

to, a autora apresenta o caso do huni meka, o canto da ayahuasca, que revela a 

estética huni kuin (kaxinawa).

Em “Forms of systemization of the sociology of race relations in Brazil”, 

Veronica Toste Daflon interpela o que considera ser a história canônica no 

campo de estudos das relações raciais no Brasil, analisando como determinadas 

reorientações teóricas e metodológicas gerais se conectam a diferentes inter-

rogações sobre o fenômeno do racismo no país. 

O trânsito entre ativismos e o múltiplo pertencimento político é abor-

dado por Íris Nery do Carmo a fim de entender a chamada “hifenização” dos 

feminismos contemporâneos. Para tanto, em “O perigo das dobras: iconografias 

e corporalidades no feminismo contemporâneo”, volta sua análise para a pro-

dução iconográfica de fanzines, cartazes e documentos de campo. 

“Collectives of care in the relations surrounding people with ‘head trou-

ble’: family, community and gender in a working-class neighbourhood of sou-

thern Brazil”, de Claudia Fonseca e Helena Fietz, discute o tema das práticas 

de cuidado a partir da descrição etnográfica da experiência de três mulheres 

responsáveis pelos cuidados de seus parentes acometidos daquilo que enten-

dem como “problemas de cabeça”. As autoras procuram, assim, discutir as es-

pecificidades de gênero, geração, classe e etnia que permeiam suas práticas, ao 

mesmo tempo em que trazem uma reflexão metodológica sobre a etnografia 

do cuidado. 

A etnografia é também o recurso mobilizado por Ricardo Teperman na 

arguta análise que faz do concerto de inauguração da Sala São Paulo, em 1999, 

como marco da reestruturação da orquestra sinfônica daquele estado. Em “Dis-

sonância em concerto: a inauguração da Sala São Paulo”, o autor discute de que 

maneira vozes dissonantes se fizeram ouvir, revelando as contradições do pro-

jeto da Osesp, em meio a uma proposta de “orgulho paulista”, em que os con-

flitos e contradições da experiência social pareciam poder ser borrados pela 

dimensão supostamente universal e atemporal da música clássica. 

Por fim, em “A utopia antropofágica: rastos e horizontes”, Christian Bru-

no Alves Salles analisa o conteúdo programático do movimento antropofágico 

de Oswald de Andrade, argumentando que ele encerra uma proposta de eman-

cipação do homem, frequentemente externada por meio de imagens utópicas 

reatualizadas em representações da experiência de vida do indígena brasileiro. 

Fecham este número, as resenhas de Christiane Jalles de Paula sobre 

Médicos intérpretes do Brasil, de Gilberto Hochman e Nísia Trindade Lima (orgs.); 

e de Carmen Felgueiras sobre A viagem como vocação: itinerários, parcerias e formas 

de conhecimento, de Fernanda Arêas Peixoto.
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INTRODUCTION

In this first issue of the eighth volume of Sociologia & Antropologia, we begin by 

presenting our readers with a thought-provoking set of texts on Florestan Fer-

nandes (1920-1995), a classic author in Brazilian social sciences. The primary 

intention of the dossier is to examine the contemporary relevance and theo-

retical range of his formulations, exploring beyond the historical role played 

by Fernandes in the formation of the country’s social sciences. The question is 

skilfully discussed by Elide Rugai Bastos, Gabriel Cohn and Mariza Peirano in 

the rich interview opening this issue. 

In “The contemporary relevance of Florestan Fernandes,” Maria Arminda 

do Nascimento Arruda, also a renowned specialist in the author, develops the 

question proposed in the dossier as a means to rethink Fernandes’s work as a 

whole, emphasizing the cultural dimensions of his sociological output in terms 

of an understanding contemporary Brazil.

In “The international circulation of Florestan Fernandes”, Alejandro 

Blanco and Antonio Brasil Jr. approach a dimension virtually unexplored in the 

critical literature on the author, examining both the empirical data on the cir-

culation of his intellectual output outside Brazil and the possible effects of this 

circulation on his own sociological theorization.

The relations of Florestan Fernandes and other researchers of race rela-

tions with black social movements active during their era form the topic of 

Mário Augusto Medeiros da Silva’s article, “Synchronic orbits: sociologists and 

black intellectuals in São Paulo, 1950s-1970s.” The author explores the hypoth-

esis that the anti-racist struggle stimulated closer ties between these groups, 

a situation that would change, however, following the 1964 civil-military coup. 

Last but not least, concluding this subset of texts, the reader will find re-

produced, in the ‘Research Record’ section of this issue, one of the first reviews of 

Florestan Fernandes’s A revolução burguesa no Brasil, written by Silviano Santiago 

in 1977 at the author’s own suggestion. Practically forgotten even among special-

ists, the review apprehends the sociologist’s magnum opus through a prism that 

remains both original and provocative even today, highlighting his theoretical 

refusal of a Eurocentric stance – a theme, indeed, central to the extremely impor-

tant work of the critic and fiction writer Silviano Santiago, who also treats us here 

to his beautiful rereading of his own review written 40 years ago. 

Another six previously unpublished articles are included in this issue of 

Sociologia & Antropologia: Els Lagrou’s “Copernicus in the Amazon: ontological 

turnings from the perspective of Amerindian ethnologies” maps and discusses 

the theoretical contributions of the so-called ontological turn to the contem-

porary anthropological debate, especially the core concept of perspectivism. 

Arguing for the importance of the study of Amerindian aesthetics in this context, 

andré Botelho, antonio Brasil Jr., elina Pessanha and Maria laura cavalcanti 
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the author presents the case of the huni meka, the ayahuasca song, which reveals 

the huni kuin (Kaxinawa) aesthetic.

In “Forms of systemization of the sociology of race relations in Brazil,” 

Veronica Toste Daflon delves into what she considers to be the canonical his-

tory of the field of race relations studies in Brazil, analysing how different 

general theoretical and methodological reorientations connect to diverse inter-

rogations of the phenomenon of racism in the country. 

The shifting between activisms and multiple political belonging is ad-

dressed by Íris Nery do Carmo as a means to understand the so-called ‘hypheni-

zation’ of contemporary feminisms. To this end, in “The danger of folds: icono-

graphies and corporality in contemporary feminism,” she focuses her analysis 

on the iconographic production of fanzines, posters and field documents. 

“Collectives of care in the relations surrounding people with ‘head trou-

ble’: family, community and gender in a working-class neighbourhood of south-

ern Brazil,” by Claudia Fonseca and Helena Fietz, inquire into the theme of care 

practices through the ethnographic description of the experience of three 

women responsible for caring for their relatives suffering from what they de-

scribe as ‘head trouble.’ The authors discuss the specificities of gender, gen-

eration, class and ethnicity that permeate their practices, while simultane-

ously engaging in a methodological reflection on the ethnography of care. 

Ethnography is also the resource mobilized by Ricardo Teperman in his 

astute analysis of the inaugural concert of the Sala São Paulo, in 1999, as a 

landmark in the restructuring of the state’s symphonic orchestra. In “Disso-

nance in concert: the inauguration of the Sala São Paulo,” the author explores 

how dissonant voices made themselves heard, revealing the contradictions of 

the OSESP project, amid a proposal to affirm ‘São Paulo pride,’ in which the 

conflicts and contradictions of social experience seemed able to become blurred 

by the supposedly universal and atemporal dimension of classical music. 

Finally, in “The anthropophagic utopia: traces and horizons,” Christian 

Bruno Alves Salles analyses the programmatic content of Oswald de Andrade’s 

anthropophagic movement, arguing that it contains a proposal for the eman-

cipation of man, frequently externalized through utopic images reactualized 

in representations of the life experience of the Brazilian Indian. 

Concluding this issue are book reviews by Christiane Jalles de Paula of 

Médicos intérpretes do Brasil (Gilberto Hochman and Nísia Trindade Lima, eds.) 

and Carmen Felgueiras of A viagem como vocação: itinerários, parcerias e formas 

de conhecimento (Fernanda Arêas Peixoto).

introtuction | andré botelho, antonio brasil jr., elina pessanha and maria laura cavalcanti 
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FLORESTAN FERNANDES ENTRE DOIS MUNDOS: 
ENTREVISTA COM ELIDE RUGAI BASTOS, GABRIEL 
COHN E MARIZA PEIRANO
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antonio Brasil Jr.ii
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Este é o primeiro dossiê de Sociologia & Antropologia sobre um autor brasileiro. A 

escolha de Florestan Fernandes poderia parecer natural pelo lugar que ele ocu-

pa na formação das ciências sociais no país e pela convicção, quase generaliza-

da entre nós, de que se trata de um autor “clássico”. É justamente essa natura-

lização do lugar e do estatuto da obra de Florestan Fernandes, porém, que gos-

taríamos de problematizar e colocar em tensão com este dossiê. Reputamos que 

suas contribuições podem – e devem – ser testadas à luz dos problemas teóricos, 

metodológicos e empíricos sobre os quais se vêm debruçando as ciências sociais 

hoje, procedimento que permite simultaneamente “deslocalizar” sua obra para 

além de seus contextos imediatos de produção e trazer novos ângulos de obser-

vação de suas relações com esses mesmos (e outros) contextos. Durante muitos 

anos o interesse manifestado pelas ciências sociais brasileiras sobre Florestan 

Fernandes esteve, em grande medida, relacionado diretamente ao seu papel 

como ator central da institucionalização das ciências sociais na Universidade 

de São Paulo. Posição compreensível em vários níveis. A começar pelo fato de 

que entender a institucionalização das ciências sociais no Brasil no contexto de 

sua plena consolidação e grande dinamização nas duas últimas décadas do 

século passado parece ter constituído uma condição de inteligibilidade do pró-

prio ofício de cientista social entre nós, esclarecendo o processo mais amplo e 

às vezes ambíguo em que ele se encontrava. Assim, a construção dos cursos, a 

imposição de um padrão científico universal ao trabalho acadêmico, a importa-

ção, aclimatação e tradução de recursos cognitivos a uma realidade social his-

toricamente tão distinta da europeia que forjou essas disciplinas são temas 
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inescapáveis da reflexão sobre as ciências sociais no Brasil. E são temas que 

contam já com uma longa história consolidada e também consagrada nas ciên-

cias sociais brasileiras. É certo que muitos deles começam a ganhar hoje novos 

interesses, como a questão da importação das ciências sociais, que passa a ser 

vista, também, em relação aos debates sobre eurocentrismo, pós-colonialismo 

e teorias Sul-Sul, por exemplo.1

Procurando tirar consequências do já realizado, a aproximação a Flores-

tan Fernandes como um autor clássico das ciências sociais que propomos nes-

te dossiê é de outra ordem. Uma das melhores definições de “clássico” talvez 

seja mesmo a conhecida de Ítalo Calvino (2004), a de que clássico é aquele autor 

ou livro “que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”. Movimento 

constitutivo das ciências sociais, que implica não uma, mas muitas histórias 

intelectuais que afetam sua prática cotidiana, voltar aos seus autores clássicos 

é sempre uma redescoberta. Na releitura, de fato, sempre podemos surpreender 

algo que o clássico já estava dizendo, mas que nós, de alguma forma, não dis-

púnhamos então dos recursos necessários para entender plenamente. 

Obviamente, isso não significa dizer que o clássico esteja, necessaria-

mente, à frente de seu tempo; afinal, ao menos do ponto de vista sociológico, 

nenhum autor está exatamente fora de seu tempo e contexto social. Em lugar 

disso, são as dinâmicas da recepção das obras que nos ajudam a compreender 

por que certos temas ou problemas de uma mesma obra (ou de um mesmo 

tempo) são privilegiados (em detrimento de outros) num contexto e não noutro 

(Villas Bôas, 2006). Uma obra, por mais inovadora que seja, nunca é lida num 

vazio de expectativas e de relações. Não constitui uma fragilidade, mas antes 

uma das forças dos clássicos, o fato de eles terem elaborado suas ideias por 

meio da reflexão sobre os problemas substantivos de sua época. As próprias 

interpretações desses fenômenos, porém, compreendem necessariamente di-

mensões analíticas − teóricas e também metodológicas –, que perfazem a gra-

mática básica da disciplina (no caso as ciências sociais) e são recorrentemente 

retomadas como recursos intelectuais para a interpretação de novos e também 

velhos fenômenos da vida social. 

Como já observado justamente em relação a Florestan Fernandes (Brasil 

Jr. & Botelho, 2017), duas posições básicas parecem conviver e disputar o sentido 

dessa aproximação entre passado e presente que a releitura de um clássico 

implica – aproximação metateórica tão mais instigante porque cheia de riscos 

que desafiam a especialização rotinizada na prática cotidiana das nossas disci-

plinas. De um lado, há visões mais ou menos românticas sobre os pioneiros das 

ciências sociais que destacam sua genialidade autoral ou o aparato cognitivo de 

suas interpretações, considerado mais potente justamente porque anterior ao 

processo de extrema especialização do conhecimento assumido também por 

nossas disciplinas. De outro, visões que enfatizam, antes, a continuidade na 

própria história da sociedade brasileira, uma história reiterativa, uma moderni-
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zação conservadora em que, malgrado as mudanças ocorridas nas últimas dé-

cadas, a ruptura substantiva com o passado parece sempre postergada. Autores 

do passado, nessa segunda perspectiva, acabam se tornando nossos contempo-

râneos pela persistência de estruturas de desigualdades sociais e políticas, pois 

os processos sobre os quais teorizaram ainda nos diriam respeito substantiva-

mente. Entendemos que, mais do que uma resposta unívoca, tais questões con-

figuram um campo problemático de pesquisa em cujo centro se coloca a noção 

de processo social e histórico, crucial para ambas as posições. Embora não se 

trate exatamente de se fazer, aqui, a defesa das visões diacrônicas nas ciências 

sociais, a provocação de Norbert Elias (1987) em relação à tendência atual do 

sociólogo a se refugiar no presente não deixa mesmo de ser pertinente. 

De acordo com o título da entrevista que começamos a realizar em ou-

tubro de 2016 com Elide Rugai Bastos, Gabriel Cohn e Mariza Peirano durante 

o 40o Encontro Anual da Anpocs, em Caxambu, e aqui publicada, interessa-nos 

inquirir o significado da produção de Florestan Fernandes entre dois mundos, 

entre o legado de sua atuação no passado de nossas ciências sociais e os desa-

fios que ela nos coloca no presente. A ênfase no “entre” não é aleatória, pois 

revela um modo de se relacionar com universos distintos que não opera com 

disjuntivas – e nem com uma perspectiva de superação linear –, mas que faz 

das interações entre esses universos, e do conflito potencial que trazem, o 

cerne do problema. 

Esse modo de operar, aliás, não escapava ao próprio Florestan, que ana-

lisou a formação da sociedade brasileira como o encontro reiterado (mas dinâ-

mico e sempre diverso) do arcaísmo com a modernidade. E que, por isso mesmo, 

entendia que a atuação do cientista social no Brasil deveria operar num duplo 

registro, o da contribuição ao desenvolvimento da ciência e o da responsabili-

dade pública do intelectual – mundos sem dúvida distintos e em redefinição 

constante, o da ciência e o da cidadania, mas que se deveriam dinamizar mutu-

amente. Mais uma vez, o que importa é a relação que aproxima e também dis-

tancia, que liga e também aparta. Vale registrar ainda que Florestan também 

trabalhou entre a antropologia e a sociologia, não apenas porque deixou obras 

clássicas nas duas disciplinas, como A função social da guerra na sociedade tupi-

nambá (1952) e A revolução burguesa no Brasil (1975), por exemplo, mas porque 

esse trânsito ajuda a explicar como foi possível a pesquisa inovadora e original 

que resultou em A integração do negro na sociedade de classes (1965), que combina 

análise histórica e trabalho de campo, enfoque macrossociológico e atenção 

fina à modelagem das personalidades dos atores sociais, rigor teórico-metodo-

lógico e incorporação crítica das explicações “nativas” dos colaboradores-infor-

mantes da população negra de São Paulo.

Nossa proposta de leitura é testada, portanto, com alguns dos principais 

estudiosos da obra de Florestan Fernandes. Gabriel Cohn, professor emérito da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFL-
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CH/USP), produziu reflexões seminais sobre o esquema teórico-metodológico 

– baseado num ecletismo bem temperado e na rotação de perspectivas – e as 

chaves analíticas – sintetizadas nas ideias de padrões e dilemas – que articulam 

o que ele denomina perspectiva plebeia radical daquele sociólogo. Elide Rugai 

Bastos, professora titular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

discutiu pioneiramente a visão sociológica de Florestan Fernandes sobre a ques-

tão racial que levou ao questionamento do mito da democracia racial, e é au-

tora de estudos clássicos sobre a chamada escola sociológica paulista, na qual 

identifica as razões e os efeitos do atraso do país como eixo de reflexão e a 

perspectiva da periferia como padrão teórico-metodológico. Por sua vez, Mari-

za Peirano, professora titular aposentada da Universidade de Brasília, onde 

ainda atua como pesquisadora no Departamento de Antropologia, produziu 

análise igualmente pioneira e até hoje sem paralelo dos trabalhos antropoló-

gicos de Florestan Fernandes sobre os Tupinambá.2 

Além da entrevista, este dossiê abriga mais três artigos, que procuram 

ampliar a agenda de pesquisas a ela referida. Maria Arminda do Nascimento 

Arruda, também destacada analista da obra do sociólogo paulista, retoma a 

fortuna do autor para se lançar a novas hipóteses sobre a atualidade de Flores-

tan Fernandes, como indica o título escolhido para seu artigo. Enfatizando as 

dimensões culturais de sua produção sociológica, a autora explora o potencial 

analítico da contribuição de Florestan Fernandes ao entendimento dos impas-

ses recorrentes da formação histórica particular da sociedade moderna no Bra-

sil à luz de sua crise contemporânea. Assim, aponta o descompasso entre a 

cultura política das nossas classes dirigentes, refratárias a demandas sociais 

de caráter democrático e civilizatório, e a dinâmica resultante da recente in-

corporação social e educacional de camadas subalternas. Situando ainda a obra 

de Florestan em relação ao chamado paradigma da formação, a autora acom-

panha seu percurso do gênero monográfico ao ensaístico a fim de mostrar que 

ela transita da aposta na possibilidade de construção de uma sociedade mo-

derna nos trópicos, passando pela percepção das distorções da aclimatação 

entre nós desses valores modernos, até a afirmação da falência do projeto ci-

vilizatório brasileiro em A revolução burguesa no Brasil. 

Alejandro Blanco e Antonio Brasil Jr., em “A circulação internacional de 

Florestan Fernandes”, analisam a produção e a atuação de Florestan fora do Bra-

sil, confrontando-as com o tipo de circulação internacional realizado por seus 

contemporâneos latino-americanos. Ao localizar seus livros e capítulos de livro 

publicados no exterior, as resenhas dedicadas a sua obra em periódicos estran-

geiros, bem como sua vinculação a instituições de ensino e pesquisa de outros 

países, os autores relacionam sua tardia circulação internacional, basicamente 

concentrada na América do Norte – sobretudo nos Estados Unidos e, em menor 

medida, no México, ao contrário de seus contemporâneos, que se voltaram pre-

cocemente para os países da América do Sul –, a determinadas particularidades 
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das ciências sociais em São Paulo. Esse artigo ainda nos ajuda a perceber como a 

obra de Florestan foi gestada entre dois mundos só à primeira vista apartados – o 

de seu grupo na cadeira de sociologia I da Universidade de São Paulo e o das ci-

ências sociais cada vez mais internacionalizadas a partir de meados do século 

passado –, bem como o modo muito próprio como Florestan avaliava as conexões 

entre localismo e cosmopolitismo nas práticas científicas de então.

Mário Augusto Medeiros da Silva, em “Órbitas sincrônicas: sociólogos e 

intelectuais negros em São Paulo, anos 1950-1970”, investiga as relações entre 

cientistas sociais e intelectuais e ativistas negros em São Paulo antes e depois 

do golpe civil-militar de 1964, perscrutando como se formou um horizonte com-

partilhado de problemas (de pesquisa e de luta política) em torno de um pro-

jeto de mudança social pautado pela luta antirracista. O autor mostra que esse 

compartilhamento – cujo ponto focal é Florestan Fernandes – não envolveu só 

consenso e aliança, mas também tensões e conflitos. O artigo ressalta como as 

aproximações entre pesquisa científica e movimentos sociais constituem uma 

via de mão dupla e que a análise deve, por isso mesmo, restituir os termos 

dessa relação sem perder de vista suas especificidades, isto é, sem confundir 

os sentidos diversos, ainda que entrelaçados, que cientistas sociais e ativistas 

atribuem a essas conexões. A análise do caso de Eduardo de Oliveira e Oliveira, 

sociólogo negro formado na USP e importante ativista do movimento negro 

paulistano durante o regime militar, é ilustrativa desse procedimento.

Na seção Registro de Pesquisa, o leitor encontrará uma das primeiras 

resenhas publicadas sobre A revolução burguesa no Brasil (1975), escrita por Sil-

viano Santiago a convite do próprio Florestan Fernandes, que rememora aque-

la circunstância e suas relações com o sociólogo paulista nos Estados Unidos 

e posteriormente, quando ambos estavam de volta ao Brasil. A resenha de Sil-

viano é um ótimo exemplo, ademais, de como um mesmo contexto intelectual 

envolve posições tão diferentes, oferecendo recursos e protocolos de leitura 

distintos dos consagrados no interior de uma disciplina que, sem dúvida, valem 

a pena ser explorados contemporaneamente. Não será mero acaso ainda que 

Silviano Santiago (1973) seja o autor do conceito de “entre-lugar” que, embora 

originalmente relacionado à literatura de ficção latino-americana, talvez, pos-

sa nos ajudar justamente a desnaturalizar os lugares de Florestan Fernandes 

sedimentados pelo tempo e pela rotina acadêmica. 

É assim, entre mundos diferentes – passado e presente, sociologia e an-

tropologia, Brasil e o contexto internacional, história e teoria, academia e mo-

vimentos sociais, entre outros –, que propomos revisitar Florestan Fernandes 

com este dossiê. Mobilizando perspectivas e debates mais plurais, apostamos 

no interesse renovado, particularmente teórico, de sua contribuição às ciências 

sociais, bem como na capacidade e na qualidade de sua interpelação ética e 

política à sociedade contemporânea. Voltar aos clássicos do ponto de vista aqui 

proposto3 nos lembra, ademais, de que nunca partimos do zero para formular 
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novos problemas e novos conceitos suscitados no fluxo opaco da vida social, o 

que não deixa de corroborar o caráter paradoxal da ideia de uma perpétua “ima-

turidade” – ou o “dom da eterna juventude” – das ciências sociais, de que já fa-

lava Max Weber. Como sabia o próprio Florestan Fernandes, que já em Fundamen-

tos empíricos da explicação sociológica (1953) o demonstra cabalmente, os clássicos 

são recursos intelectuais dos quais não podemos abrir mão, pois nos ajudam a 

revelar os vários lados deste objeto prismático por excelência que é a vida social. 

Sociologia & Antropologia. Gostaríamos de começar perguntando como Flores-

tan Fernandes aparece na trajetória acadêmica e intelectual de vocês.

Elide Rugai Bastos. Gabriel, que foi o primeiro a ter contato com o professor 

Florestan, poderá responder primeiro.

Gabriel Cohn. De fato, meu contato se deu cronologicamente primeiro, pela USP. 

Mas o contato realmente intenso, de convivência intelectual, foi muito mais da 

Elide. No meu caso, embora existisse o contato enquanto ele estava na USP, não 

teve a intensidade que se poderia imaginar. Pode parecer estranho, mas eu 

nunca tive a oportunidade de assistir a um curso de Florestan; nosso contato 

era mais informal. Tivemos uma aproximação mais forte quando ele já estava 

fora da universidade, aposentado, nos anos finais da vida; ainda assim, acabou 

se dando muito mais pelo fato de eu escrever sobre ele, perguntar-lhe coisas, 

ouvi-lo. Para citar um pouco o “jeitão” Florestan: estou eu andando na famosa 

rua Maria Antônia com um livro de teoria sociológica debaixo do braço que tinha 

que levar para a biblioteca da Economia – que era muito melhor do que a nossa 

–, quando o ouço perguntar-me (como sempre fazia): “que livro é esse que você 

está lendo?”. Ao lhe mostrar, ele me diz daquele jeito dele, despachado: “Bom 

livro, mas eu já estava dizendo isso 15 anos atrás”. Trata-se, portanto, de um 

contato mais intelectual – de interesse pela obra –, do que de real impregnação 

pela presença dele, o que acabou ocorrendo indiretamente por artigos de alunos 

deles, os meus mestres. E ele foi fundamental nisso. No curso de Ciências Sociais 

da USP, Florestan estava sendo deixado de lado e esquecido; Brasílio Sallum Jr., 

porém, nunca deixou de insistir, em suas atividades, na importância da obra de 

Florestan e teve o grande mérito de o manter vivo na instituição.

E.R.B. Meu contato com a bibliografia de Florestan foi muito anterior ao contato 

pessoal, que ocorreu na PUC-SP, quando, depois da aposentadoria e de ter vol-

tado do exterior, ele foi convidado a trabalhar no Departamento de Política. 

Nessa época, eu já era professora da PUC e estava iniciando meu doutorado. Eu 

o conheci como aluna, quando frequentei um curso brilhante que ele ofereceu. 

Antes disso, porém, uma vez fui à sala dos professores procurar a professora 

Carmen Junqueira e encontrei Florestan, que me convidou a sentar-me. Eu trazia 

comigo o livro La experiencia del movimiento obrero, de 1974, e ele indagou: “que 
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livro é esse? Não conheço, é novidade?”. Respondi com toda timidez diante do 

“mito”, que ele já era: “Não é novidade; Castoriadis reuniu uma série de trabalhos 

já publicados por Socialismo ou Barbárie e escreveu uma introdução.” Perguntou 

se a introdução era boa, e eu disse que não concordava com ela, porque Casto-

riadis afirmava não haver, no marxismo, historiadores do movimento operário, 

ignorando Thompson, que cita apenas de passagem; e, além disso, considerava 

equivocada sua explicação de como construir uma análise dialética. Ele falou: 

“ah, sei bem”. Carmen chegou, e a conversa ficou por aí. Na semana seguinte, fui 

assistir a uma aula, ele estava na porta da sala de pós-graduação e disse: “vem 

cá que quero conversar com você. Eu peguei o livro Experiência do movimento 

operário e você tem razão. Mas é isto, isto e aquilo”. Explicou bem minha dúvida 

sobre dialética e em que o Castoriadis estaria equivocado. Em seguida me per-

guntou o que eu fazia e por que estava lendo esse livro. Eu contei que dava aula, 

e que ensinava sobre movimentos sociais no curso de ciências sociais.

Ele então me aconselhou a escrever todas as minhas aulas, porque ao 

final do curso teria um livro pronto. Pobre de mim, não é? Segui o conselho, e 

escrevi alguns artigos sobre movimentos sociais e sobre Alain Touraine.

S&A.  Você está falando de quando exatamente, Elide?

E.R.B. Estou me referindo ao início dos anos 80. Ele me perguntou ainda o que 

eu pesquisava para a tese de doutorado. Quando eu lhe contei que queria com-

parar duas interpretações sobre o Nordeste, as de Euclides da Cunha e Gilberto 

Freyre, ele disse: “Você enlouqueceu. São dois contextos totalmente diversos. 

Escolha o Gilberto Freyre porque ele é mais importante para entender o Brasil 

de hoje”. Como já havia tido essa sugestão de Octavio Ianni, meu orientador, 

decidi segui-la. E Florestan sempre me perguntava simpaticamente a respeito 

do desenvolvimento do trabalho, de modo que me senti absolutamente à von-

tade para convidá-lo a integrar o comitê de mudanças do curso de Ciências 

Sociais, que eu dirigia na faculdade. Ele participou do comitê, mas num deter-

minado momento disse: “a universidade não tem mais apelo para mim, e a 

universidade que eu imaginei que pudesse ser construída já está destruída”.

Ele parecia estar extremamente deprimido com o rumo que ela estava 

tomando. Nós sempre conversávamos, tomando cafezinho, e ele me ajudou 

bastante não só na formação dos cursos como na escritura da tese. Eu não 

conheci aquele Florestan bravíssimo.

G.C. Florestan era, pelo menos na época em que o conheci, um homem profun-

damente doce, até tímido, com alta carência afetiva. Não tinha nada nele daque-

la figura que entrava batendo o pé na porta. Ele fazia isso porque tinha que fazer, 

estava desempenhando seu papel, digamos. Pessoalmente era muito gentil. 

S&A. E como se deu o envolvimento de vocês com a obra do Florestan? Como 

foi a experiência com o autor Florestan Fernandes?
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G.C. Nas Ciências Sociais, que eu estava fazendo, havia um forte pendor, so-

bretudo por parte de alguns professores, a insistir na leitura dos grandes tra-

balhos brasileiros, de modo que Florestan não poderia estar ausente. A figura 

mais importante nesse estímulo – que já virou chavão meu citar, mas o farei 

mais uma vez – era Octavio Ianni, porque ele nos obrigava a ler todas as ten-

dências possíveis, e não perdoava. (A direita da USP, que o aposentou, alegava 

que ele e seus colegas também atingidos faziam doutrinação em sala de aula. 

Justo eles, com sua ética profissional impecável). Mas era Florestan que acaba-

va tendo um papel forte, embora não fosse um protagonismo tão marcado. Ele 

era um autor que precisávamos conhecer. Todos o respeitavam muitíssimo; 

Florestan já era autor de obra notável.

À ideia de que, como escreveu Olavo de Carvalho, Florestan não passava 

de um funcionário público, tive a chance de responder que ele teria orgulho de 

assim ser chamado. E eu testemunhei o mesmo orgulho em Jesus Soares Perei-

ra, um dos artífices dos grandes projetos da Era Vargas, como a Companhia 

Siderúrgica Nacional e a Petrobras, que morava numa casa modesta na Tijuca. 

Dá tristeza ver que esse orgulho de ser servidor público, que aquela geração 

possuía, não existe mais no nosso país. Florestan o tinha. Isso estava presente 

em sua postura, no que ele falava, no modo de se colocar. Isso se via até no 

famoso guarda-pó que sempre usava e que até virou motivo de piadas. Nunca 

foi de grandes gestos, de vozeirão, mas tinha uma presença que se impunha. 

Essa é uma lição que aprendemos com esses mestres, que tinham profundo 

respeito pelos seus alunos. Os papéis não se confundiam, mas havia respeito 

mútuo, e as instituições estavam vivas. Era a atmosfera que respirávamos. Al-

guns anos atrás presenciei pequeno incidente em reunião da Anpocs que me 

deixou chocado e que nunca ocorreria naquele ambiente. Entra numa das salas 

de eventos uma figura importante da Anpocs, ex-presidente, e um jovem estu-

dante que trabalhava no congresso lhe pede timidamente que coloque o crachá, 

por ser de uso obrigatório. O homem então passou uma ralhada no estudante, 

no estilo “você sabe com quem está falando?”. Florestan jamais faria algo se-

melhante. Quando as instituições são realmente vigorosas, ninguém precisa 

levantar a voz. E Florestan era muito importante no cultivo dessa atmosfera, 

não só por sua palavra, por sua voz e pelo que passava nos seus escritos, mas 

por sua conduta.

E.R.B. Meu contato com a obra dele é anterior ao conhecimento pessoal. Eu 

pretendia fazer mestrado em sociologia, mas, como havia feito filosofia, pen-

sava: “não vou pôr o pé na faculdade, porque todo mundo ali leu Durkheim, 

Weber e Marx inteiros e eu vou passar mal”. Então, antes de ler, precisava de 

uma orientação, pois o faria sozinha, e peguei Fundamentos empíricos para ter 

um roteiro. Nesse momento tive a sensação de que eu não entenderia nada. 

Então conversei com minha irmã, Ildes Rugai, que era aluna da Faculdade de 
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Ciências Sociais, e ela recomendou que lesse diretamente os autores, pois assim 

entenderia melhor. Muito mais tarde, depois de tê-los lido, voltei ao livro e me 

dei conta de que não se tratava de um desenvolvimento sobre os autores, mas 

de anotações de aula. O único texto que tem um desenvolvimento, e que era 

justamente o que eu tinha entendido, era aquele sobre funcionalismo.

Ali eu me aproximei do Florestan autor e percebi sua genialidade. Em 

Fundamentos empíricos ele mostra aqueles pontos que temos que entender nos 

autores. Quando fui fazer o projeto de pesquisa do mestrado li o texto em que 

Florestan fez um levantamento das fontes para os estudos sobre os Tupinambá.4 

E, desde então, a todos os meus orientandos digo que devem fazer um balanço 

crítico da bibliografia naqueles moldes. Senão é difícil provar a originalidade 

da sua abordagem. E isso graças a esse Florestan, que normalmente se lê depois 

ou não se lê, porque o texto é do período em que ele estudava na Escola de 

Sociologia e Política, fazendo a pesquisa na área de antropologia. Foi um dos 

primeiros textos que li depois de Fundamentos empíricos. Acho um texto notável.

Mariza Peirano.  Minha experiência com Florestan Fernandes foi bem diferen-

te das que Elide e Gabriel tiveram. Li muito sua obra, mas a única vez que nos 

encontramos foi no dia 1o de dezembro de 1978, por duas horas, em sua casa 

na rua Nebraska. Em 1978 eu havia chegado dos Estados Unidos, onde fazia 

meu doutorado, para entrevistar alguns cientistas sociais com o objetivo de 

esclarecer alguns pontos que me instigavam quanto ao desenvolvimento da 

antropologia no Brasil. Havia lido intensa e extensamente as obras de muitos 

cientistas sociais como preparação para as conversas que teria com Florestan, 

Darcy Ribeiro, Antonio Candido, Roberto Cardoso de Oliveira, Luiz de Castro 

Faria.5 Para entender o desenvolvimento da antropologia, em especial a que se 

fazia naquele momento, certamente era preciso começar pela sociologia dos 

anos 1950. Assim, escrevi para Florestan, que aceitou conversar comigo.

Como não convivi com ele, não tenho histórias do dia a dia para contar. 

Cursei ciências sociais no Rio de Janeiro, de 1966 a 1970, depois de abandonar 

o curso de arquitetura na UnB no final de 1964. Como meus créditos em arqui-

tetura não foram reconhecidos nem em Recife, em 1964, nem no Rio, em 1965, 

precisei mudar de área. A escolha das ciências sociais em um novo vestibular 

no Rio não foi opção difícil porque, na UnB, eu havia feito cursos nas Ciências 

Sociais, paralelos aos da Arquitetura, com Albertino Rodrigues, Perseu Abramo 

e José César Gnaccarini. 

Hoje, posso distinguir a influência de Florestan em quatro momentos: 

na graduação que fiz na Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) e IFCS/UFRJ, 

onde aguardávamos, ansiosamente, as publicações de Florestan e de todos 

aqueles que considerávamos parte da chamada escola paulista de sociologia. 

São Paulo era a referência. Como a graduação era precária naquela época, res-

tava-nos um certo autodidatismo, e formávamos grupos de estudo para debater 
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epistemólogos (Bachelard, Canguillem) e autores principalmente marxistas 

(Althusser, Poulantzas), articulando-os com autores brasileiros. O segundo mo-

mento deu-se quase uma década depois, quando, cursando o doutorado, como 

mencionei, pretendi fazer uma “antropologia da antropologia” com ênfase no 

caso brasileiro, e tendo França e Alemanha como os outros pontos do triângu-

lo.6 Foi o momento de grande imersão na literatura brasileira de ciências sociais: 

tendo passado pela experiência acadêmica e intelectual nos Estados Unidos 

por cinco anos, precisava enfrentar um exercício de autorreflexão antes de 

voltar. O terceiro momento, então, se resume ao encontro na rua Nebraska, 

quando tive o privilégio de conversar sobretudo sobre seu trabalho de análise 

dos Tupinambá, e também ver seu famoso e enorme fichário. (Hoje tendemos 

a esquecer as condições de sua pesquisa, em uma época das fichas 3x5.) Ao 

reler sua obra por inteiro para me preparar para o encontro, impressionei-me 

com a dimensão extraordinária da sua pesquisa e análise do material seiscen-

tista, que desconhecia até então, e perguntei-me por que eles não foram a se-

mente da antropologia que vingou no Brasil. Finalmente, o quarto momento é 

o de uma carta que Florestan me mandou em resposta a dois textos que lhe 

enviei: minha tese de doutorado e um artigo que havia publicado sobre sua 

“antropologia esquecida”. Essa carta, ao mesmo tempo dura e bela, só Florestan 

poderia escrever.7 

Na tese, Florestan adquiriu um papel fundamental. Ao organizar o argu-

mento central, no ano seguinte à nossa conversa, ele se revelou exemplar nas 

nossas ciências sociais. Sua biografia indicava dilemas e paradoxos que se tor-

naram, em vários sentidos, arquetípicos; nela ressaltava seu empenho intelec-

tual intimamente vinculado ao institucional; sua trajetória apontava para um 

impasse que ora oscilava, ora combinava o caminho teórico-universal e o enga-

jamento político; e, mais que tudo, sua carreira reforçava um padrão acadêmi-

co marcado pela seriedade e pela honestidade intelectual. Assim, não por aca-

so, o primeiro capítulo da tese foi dedicado a um só autor, exatamente Florestan.

S&A. Vocês estavam falando sobre a primeira fase do Florestan, sobre seus 

primeiros escritos. Até hoje é muito comum a divisão da sua obra em fases: 

científica, militante, antropológica, sociológica, uma fase antes e depois do 

golpe. É mesmo possível classificá-la em fases ou há um fio comum com mo-

dulações?

G.C. Modulações é uma boa palavra. 

E.R.B. Eu acho que há um fio condutor nos temas que se tornam seu objeto de 

reflexão. O tempo todo ele faz uma pergunta: “como é que se explica um país 

capitalista que até se desenvolve num dado momento, mas cujo desenvolvi-

mento é diferente, pois implica ao mesmo tempo exclusão, miséria etc.?” Isso 

vale para todas as fases do Florestan, me parece; até para o momento em que 
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ele estava na Escola de Sociologia e Política. Em 1942 ele fez uma pesquisa em 

Sorocaba sobre João Camargo orientada por Roger Bastide e intitulada “Contri-

buição para o estudo de um líder carismático”.8 Percebeu, então, que precisava 

aprender a fazer pesquisa de campo e foi estudar com Willems. Enquanto es-

tava na Escola de Sociologia e Política, Florestan fez um trabalho fantástico, não 

publicado integralmente (ele alegou que a terceira parte precisava ser revista), 

sobre Mannheim político, que coloca este mesmo ponto: sociólogo, intelectual 

no Brasil tem o compromisso de pensar a situação brasileira. É essa a linha que 

reúne todas as fases, que são muito diferentes em termos de produção.

G.C. A Escola de Sociologia e Política guardava arquivos de trabalhos dos anti-

gos estudantes, incluindo Florestan. Não sei em que pé está isso.

E.R.B. Eu olhei a pasta; nela havia uma prova que ele fez com Baldus, cuja 

questão era: disserte sobre as mudanças culturais no Brasil. Florestan respon-

de mais ou menos assim: “há vários momentos importantes de mudança cul-

tural do Brasil. O primeiro momento é o da crise do pacto colonial e da inde-

pendência; o segundo momento...” E assim vai. Ele faz ali, e lembremos que ele 

estava no primeiro ano da Escola de Sociologia e Política, a construção históri-

ca que fará depois para discutir a revolução burguesa. E Baldus risca a prova e 

dá zero para ele, porque se tratava da discussão sobre o que é cultura pela 

perspectiva da antropologia, mas Florestan já estava pensando o Brasil.

G.C. Mas eles se dão bem depois.

E.R.B. Sim, Florestan será seu orientando depois. Isso indica que Florestan acha-

va que tinha muito a aprender com os outros. Esse sentido de reciprocidade 

mencionado pelo professor Gabriel estava presente ali. Qualquer aluno que 

tivesse tirado zero nunca mais falaria com o professor. Florestan deve ter re-

feito a disciplina… E mais, o livro Função social da guerra na sociedade tupinambá 

é dedicado aos professores Roger Bastide e Herbert Baldus...

G.C. Eu era péssimo aluno de ciências sociais; se histórico escolar importasse 

naquela época eu não estaria aqui falando com vocês. Uma professora que foi 

dura comigo, me deu nota dois em uma prova (não foi só ela a fazer isso), foi Ma-

ria Isaura Pereira de Queiroz. Lembro isso porque, mesmo sendo adversária de 

Florestan e com formação inteiramente diferente, ela foi muito íntegra com ele 

em momentos difíceis. Eles faziam parte de duas cadeiras diferentes – Sociolo-

gia I e II –, brigavam como cão e gato, mas quando ele foi aposentado e estava 

mal, Maria Isaura foi de grande dignidade e o procurou, não deixou que as desa-

venças interferissem.

S&A.  E como vocês veem a relação entre a sociologia e a antropologia na obra 

do Florestan Fernandes? Devem ser pensadas como fases ou podemos pensar 

como uma relação cognitiva constitutiva da sua perspectiva como um todo? 
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Por exemplo, ele não vai levar uma discussão importante sobre cultura da an-

tropologia para a sociologia?

M.P. Na época de formação de Florestan, sociologia era sinônimo do que hoje 

chamamos genericamente de ciências sociais. A sociologia era concebida em 

um estilo durkheimiano inclusivo – possivelmente vindo dos franceses e de-

fendido por Fernando de Azevedo. Mas uma década depois, essa grande socio-

logia começou a se desmembrar no que hoje entendemos como as diversas 

“ciências sociais” (mas até hoje a gênese desse vínculo persiste em fóruns como 

a própria Anpocs). Nesse processo de desdobramento, as disciplinas se refun-

daram, foram redimensionadas, entraram em disputa por hegemonia e mais 

ou menos se acomodaram, reformulando muitas vezes os objetos próprios das 

disciplinas como anteriormente conhecidas. 

Florestan estuda e começa a lecionar no ambiente dos anos 1940/1950 

e, não por acaso, o primeiro curso que oferece é sobre Durkheim. É o momento 

“eclético”, no dizer tanto de Florestan quanto de Antonio Candido, quando “se 

procurava combinar o trabalho intelectual profundo a um conhecimento das 

várias correntes de pensamento”.9 Essa geração foi bombardeada por leituras 

de várias tendências. E Florestan era particularmente ávido por ler e aprender, 

como Elide e Gabriel destacaram.

Não espanta, então, que no artigo sobre a contribuição etnográfica dos 

cronistas, Florestan cite um conjunto invejável de antropólogos: além de 

Durkheim, Malinowski, Radcliffe-Brown, Ruth Benedict, Lowie, Murdock, Marga-

ret Mead, Thurnwald, Métraux, Mauss e Bateson. O artigo a que me refiro foi ini-

cialmente publicado em 1949 na Revista do Museu Paulista e reproduzido em 1975 

como capítulo V de A investigação etnológica no Brasil e outros ensaios. É só quando, 

posteriormente, ele sente necessidade de atuar em “confronto com a sociedade”, 

de tornar-se verdadeiramente um sociólogo, que essa formação básica vai-se 

particularizar a partir do estudo do negro. Embora Florestan tenha dito que se 

engajou na pesquisa “por acaso”, há muito ele e Antonio Candido se preocupa-

vam em “como fazer o leitor perceber que somos socialistas”. A aspiração de 

fundir atividade política e atividade intelectual foi sempre uma preocupação e 

um desafio, vindos de sua formação acadêmica. Ele cita Durkheim, que já afir-

mava que, “se a sociologia não servisse para nada, não valia a pena”. 

E como, então, ficam os Tupinambá? Ficam como prova de respeitabilida-

de da ciência, para si e para a comunidade acadêmica no início de sua carreira. 

Os estudos dos Tupinambá, embora pouco lidos na época, “fizeram” seu autor. 

Florestan firmou-se institucionalmente e conseguiu atingir a liberdade para se-

guir adiante a fim de desenvolver uma sociologia interessada, crítica e militante. 

Eu própria só li sobre os Tupinambá na época em que me preparava 

para entrevistá-lo. Fiquei impressionada, então, com a potência de sua análise, 

sua monumentalidade: por que haviam sido esquecidos? Por que ninguém lia 

esses livros? Por que não vendiam? Por que não os reeditavam? Por que Flores-
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tan, ele próprio, dizia que fora apenas seu período de aprendizado, a não ser 

repetido por seus alunos? E minhas perguntas sobre os Tupinambá, talvez ines-

peradas, foram bem-vindas. Grande parte da nossa conversa girou sobre sua 

pesquisa, seu fichário, a análise das fontes, chegando ele a comentar que essa 

pesquisa tivera efeitos posteriores inesperados. Por exemplo, frente à frustração 

de não conseguir que os participantes da pesquisa sobre o negro produzissem 

documentos escritos, como ele e Bastide haviam imaginado, lembrou-se das 

reuniões tribais na sociedade tupinambá e de reuniões análogas na África, so-

bre as quais havia lido. E ele então diz para Bastide: “Se não escrevem, falam. 

Temos que criar a situação de grupo em que eles falem”. Daí as reuniões ins-

piradas nos Tupinambá.

E.R.B. Concordo com Mariza, pois sociologia, naquele momento representava o 

conjunto das ciências sociais. Essa pergunta que você faz não é fácil, porque de-

pende do que se entende por sociologia e antropologia. Como eu já disse, ele 

aprendeu com Willems sobre socialização, que, embora seja tema central para a 

sociologia, acabou, com o decorrer do tempo, ficando mais no âmbito da antropo-

logia. E a perspectiva que enfatiza o processo de socialização é fundamental em A 

integração do negro na sociedade de classes. Como disse o professor Gabriel, Flores-

tan leu e fazia seus alunos lerem todos os grandes autores brasileiros. Em Circuito 

fechado, ele faz uma crítica a autores brasileiros que considera muito respeitáveis 

– refere-se a Alberto Torres, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre: eles estão centrados 

numa microssociologia que é extremamente importante, mas que não resiste se 

não estiver ao lado da macrossociologia. Florestan usa esses termos já muito 

mais tarde. Ele propunha uma aproximação entre as áreas e denominava etnome-

todologia, o que a alguns autores parece descoberta recente.... Ao buscar nos 

meus papéis vi que ele organizou um simpósio que se chamava Etnossociologia, 

no Congresso Americanista de 1955; tenho, aliás, um trabalho que Antonio Candi-

do apresentou nesse simpósio, o que mostra uma abertura para outras áreas.

M.P. Concordo com Elide quanto à ideia de uma etnossociologia, como definida 

por Baldus em 1954, combinada a uma macrossociologia. Mas complemento 

trazendo à lembrança a própria fundação da USP como um momento socioge-

nético. A meu ver, Florestan é o produto-modelo dessa ideia de universidade, 

criada com o objetivo ambicioso de contribuir para representar o cérebro da 

nacionalidade e para desenvolver um projeto acadêmico e político para educar 

a elite nacional. A Faculdade de Filosofia da USP, que não pretendia formar fi-

lósofos, criou o ambiente propício para que se desenvolvesse uma certa atitu-

de acadêmica inovadora, de que Gabriel e Elide podem falar melhor do que eu. 

Florestan parece ter assumido o legado da USP de forma exemplar. Não 

como os professores da missão francesa pretendiam, preocupados que estavam 

em desenvolver nos estudantes a capacidade de adquirir e compreender ideias 

novas e clássicas. Não. Florestan respondeu a eles com a ambição de criar co-
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nhecimento de forma original e com o máximo de independência possível. É 

assim que entendo seu objetivo de substituir o símbolo “made in France” pelo 

“feito-no-Brasil”; de criar não uma “sociologia brasileira”, mas uma “sociologia 

feita-no-Brasil”. A diferença entre as duas é fundamental. 

Entre a urgência dos problemas sociais e a necessidade de defender a 

respeitabilidade da ciência objetiva – o clássico paradoxo do Iluminismo –, Flo-

restan lançou suas ferramentas. Para ele, o fato de viver, produzir e agir nas 

condições de desenvolvimento do capitalismo e de dependência significava que 

empréstimos externos poderiam sempre ser benéficos, se se mantivesse uma 

dimensão crítica e participante. 

G.C. Acho que Elide matou a charada, não tenho nada mais a dizer a respeito.

E.R.B. Bem, você fez a primeira resenha sobre A integração do negro na sociedade 

de classes.

G.C. A primeira, é verdade. Acho que Baldus, que havia combinado com Flores-

tan de publicá-la na Revista do Museu Paulista, que dirigia, não chegou a fazer 

isso, pelo menos eu nunca a vi.10

E.R.B. É uma excelente resenha em que você também faz uma crítica a Florestan. 

G.C. Só depois eu fui revê-la. Eram tempos muito curiosos. O Florestan era já uma 

figura proeminente, e eu apenas um estudante terminando a graduação, entran-

do na pós. Vocês têm que ver a petulância como o texto termina, algo do tipo “até 

que esse homem leva jeito”. Se fosse outro que não Florestan eu me daria mal. 

Por outro lado, aquela resenha rendeu um enorme elogio do nosso querido Luiz 

Pereira: “Você conseguiu entender o autor melhor do que ele mesmo”.

S&A. Você percebeu já nessa primeira leitura a centralidade do tema da socia-

lização?

G.C. Eu não cheguei a captar esse ponto como a Elide. O que estava lá e que 

chamou a atenção do Luiz era a ideia de que Florestan teve o achado extraor-

dinário de pegar o grupo que tinha pior ponto de partida no processo todo – e 

eu tenho a impressão de que até hoje tem. É a perspectiva plebeia. A perspec-

tiva plebeia se define em oposição à patrícia, senhorial. Nós temos essa distin-

ção muito marcada. Quantos países têm a sorte do Brasil, de ter seus dois 

maiores talentos sociológicos da época, um pela perspectiva senhorial, outro 

pela perspectiva plebeia? Dois grandes nomes – Gilberto Freyre e Florestan 

Fernandes – que eram “irmãos-inimigos”. Eles fecharam a interpretação, é fan-

tástico. Quantas vezes Gilberto Freyre não gostaria de oferecer um licorzinho 

ao Florestan, e o faria com muito gosto. Para dar uma ideia de como essa ques-

tão é desconcertante, é só pensar no grande debate entre Florestan e Guerreiro 

Ramos, esses dois plebeus. Não havia polarização social/cultural nesse caso. 
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Uma vez eu estava com um livro do Guerreiro Ramos que tinha na contracapa 

uma foto de Guerreiro, muito marcada com contraste, ele aparecia fortemente 

negro, e um rapaz que estava, como eu, esperando para ser atendido em algum 

local burocrático, viu o livro e, apresentando-se como candidato ao Instituto 

Rio Branco, comentou diante da foto: “não tenho referência desse homem, mas, 

evidentemente, ele é um ressentido”.

Há alguns outros autores que ampliam a gama de análise da perspecti-

va plebeia. Na França também há um contraste fantasticamente bom a ser 

desenvolvido que é Bourdieu, o plebeu, e Touraine, o gentleman. Trata-se real-

mente de uma escolha ditada por um estilo e uma posição, porque só por essa 

perspectiva específica, a plebeia, o grupo com o pior ponto de partida é refe-

rência central na análise de um denso processo social. Brincando um pouco, 

poderia dizer que Florestan não precisou ler John Rawls para dizer: “se houver 

desigualdades, que seja a favor dos de menos”.

S&A. A perspectiva plebeia do Bourdieu, porém, parece bastante diferente da 

do Florestan. 

G.C. Valeria a pena tentar fazer uma análise comparativa dos dois, renderia no 

mínimo um mestrado. Um, na França com formação filosófica, foi fazer traba-

lho de campo na Argélia colonial, iniciando uma trajetória que vai da etnologia 

a uma sociologia militante; o outro, no Brasil, com formação acadêmica forte-

mente marcada por impulsos autodidáticos, foi pesquisar povos ameríndios na 

sua condição original antes da ocupação europeia como início de uma trajetó-

ria que também conduziria à sociologia e à militância. A questão, claro, é que 

os modos de pensar, de construir a estratégia de pesquisa e de ser combativo 

são diferentes.

S&A. Na conferência feita pelo professor Antonio Candido no centenário da 

Abolição na Universidade de São Paulo, ele chama a atenção para o fato de que 

a sociologia, nos anos de sua institucionalização, ao colocar no centro do 

interesse de pesquisa o trabalhador rural, o trabalhador urbano, o pescador, o 

pequeno proprietário, o escravo, acabou provocando uma verdadeira rotação 

ao mesmo tempo cognitiva e ética nas humanidades.

G.C. Tomando a comparação do Florestan e do Bourdieu, temos contextos até 

políticos que têm muito a ver. Por exemplo, Florestan enfatiza sua posição de 

socialista, o que no caso implicava um vínculo apenas muito difuso com o 

partido, que era um clubinho. Bourdieu não podia ir por esse caminho, porque 

na França, além do Partido Socialista, estava institucionalizado o poderoso 

Partido Comunista. O caminho do combate estava muito mais demarcado, ins-

titucionalmente, no caso do Bourdieu do que no caso do Florestan. Por outro 

lado, Florestan tinha que, por sua conta, fincar as balizas.
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S&A. Podemos até dizer que essa perspectiva plebeia, ou o modo de incorpo-

rar uma experiência plebeia, é muito diferente nos dois autores. No caso de 

A integração do negro, Florestan tinha mesmo uma relação próxima com seus 

colaboradores de pesquisa, e consegue incorporar aquela perspectiva plebeia 

não só como objeto, mas como sujeito, de maneira quase horizontal. Essa já 

é uma diferença em relação ao Bourdieu: Florestan coloca a experiência do 

sujeito no centro da investigação.

E.R.B. A observação é pertinente. O próprio processo de coleta de dados para a 

pesquisa sobre questão racial da Unesco e também para A integração do negro 

mostra esse aspecto. Os diferentes grupos organizados e representativos dos 

negros foram consultados. Organizaram-se sessões de debate, com perguntas 

do público. Conta-se que às vezes havia 150 pessoas nessas sessões, que se re-

alizavam no auditório da Biblioteca Mário de Andrade. Lembro que me desper-

tou a atenção o fato de Bastide e Florestan chamarem como depoentes da pes-

quisa pessoas e/ou grupos com posições bastante diferenciadas politicamente: 

por exemplo, Arlindo Veiga dos Santos, que era monarquista, José Correia Leite 

e Raul Joviano do Amaral, os três fundadores da Frente Negra, associação que 

foi proibida em 1938, mas que discordavam quanto ao encaminhamento dos 

movimentos negros. Os dois últimos são citados por Florestan Fernandes como 

colaboradores na pesquisa na nota explicativa de A integração do negro. Essa 

facilidade de entrada em grupos relativamente fechados só poderia acontecer 

por meio de relações de conhecimento anteriores e familiaridade com esse 

mundo. Nesse mesmo texto ele fala de “uma simpatia profunda e de um desejo 

ardente de compreender os dilemas com que o ‘negro’ se defronta socialmen-

te”. Quanto à comparação com a trajetória de Bourdieu, concordo com Gabriel: 

são dois lugares e duas formas diferentes. Creio que na França “o campo” tem 

fronteiras institucionais bem definidas e demarcadas por direitos, o que não é 

o caso por aqui. Os temas de A integração do negro e também de A revolução bur-

guesa no Brasil, embora não dedicados à questão da formação do campo, mos-

tram exatamente os paradoxos presentes na sociedade brasileira em que a 

discriminação racial é um claro obstáculo à igualdade de condições no exercí-

cio da competição. Exemplo claro disso é a tardia entrada de Florestan nos es-

tudos fundamentais. Essa é uma diferença brutal. Ele teve que obter apoio, con-

forme conta. Trabalhava como garçom. Servia à mesa e depois ficava no canto 

lendo. Conta-se que aquilo chamou a atenção dos professores da Escola Ria-

chuelo que frequentavam o local, que começaram a conversar com ele, perce-

bendo que era inteligentíssimo e absorvia aquelas coisas de forma…

G.C. Selvagem.

E.R.B. Selvagem, é verdade, mas profundamente inteligente. Foram esses profes-

sores que sugeriram que ele fizesse o curso de madureza e lhe arrumaram o 
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emprego como vendedor de laboratório, com horário mais flexível. Começou a se 

adaptar: em várias entrevistas ele conta as dificuldades de viver entre dois mundos.

Mário Medeiros lembrou que, quando ele fala dos dois mundos, faz refe-

rência ao mito da caverna. Fala sobre quando estava no fundo do poço e da di-

ficuldade de sair dali porque sabia que teria pela frente muitos obstáculos. Con-

fessa que via a realidade a partir de um espectro simplista. Além da sensação 

de, ao tentar sair do poço, estar traindo aqueles que lá ficavam. E que, por afe-

tividade, estes dificultavam a saída, para não o ver desgarrar-se do grupo e 

perdê-lo. Obviamente ele só podia ter consciência das desvantagens no mundo 

porque já as conhecia muito bem. Por exemplo, o trajeto de Gilberto Freyre foi 

diferente: a família da mãe tivera engenhos e perdera. A família do pai parece 

que não. O pai era professor de curso secundário do colégio americano batista, 

onde Gilberto Freyre e seu irmão Ulisses foram estudar, e posteriormente em 

Baylor, Universidade dos americanos batistas.

S&A. Ele reconfigurou a versão sobre suas origens sociais.

E.R.B. E ele reconfigurou como se fosse de uma família aristocrática. Casou-se 

aos 40 anos com mulher de família rica e de alta posição social. Chegou a Oli-

veira Lima convidando-o como paraninfo em sua formatura de ginásio. Quando 

estava em Baylor trocou correspondência e foi visitá-lo. Depois foi para Colum-

bia. Portanto, Gilberto Freyre montou a ideia de um pertencimento patrício, 

quando, na verdade, esse pertencimento foi mais ou menos construído. Lembro 

o texto de Darcy Ribeiro em que o chama de reacionário. Gilberto Freyre amava 

aquele texto, porque nele Darcy dizia mais ou menos o seguinte: “é um inglês 

nos trópicos, veste flanela no clima de Pernambuco, toma chá às cinco horas e 

é um reacionário, mas é o melhor intérprete do Brasil”. Tinha orgulho daquele 

texto, afinal muito do que ele desejava estava naquela curta frase.

S&A. Isso aparece no filme do Joaquim Pedro de Andrade sobre Gilberto Freyre, 

O mestre de Apipucos, que, aliás, era para ser visto junto com O poeta do Castelo, 

sobre Manuel Bandeira. Ali vemos o contraste com a humildade do cotidiano de 

Bandeira, que acorda, faz o cafezinho dele, desce para comprar o leite, compra 

o jornal.... Enquanto Gilberto Freyre aparece numa situação que é quase uma 

comédia de costumes, porque com ele está dona Madalena e um copeiro, que 

aparentemente tem até dificuldade de andar calçado, de mão enluvada para 

servir o chá. Ouve-se a voz de Gilberto Freyre ao fundo dizendo: “eu e minha 

senhora, ao cair da tarde, sentamos aqui na varanda para tomarmos chá”.

E.R.B. Quando fui entrevistá-lo, numa tarde, ele me disse: “você quer tomar al-

guma coisa? Infelizmente eu não posso lhe oferecer chá, porque Madalena me 

convenceu que nós não temos mais criadagem para isso”. 

G.C. Ianni uma vez me falou: “Florestan é homem talhado a machado”. Ele não 

foi polido.
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E.R.B. Gilberto Freyre era capaz de ser delicado, mas também de uma rudeza 

terrível. E o Florestan que parecia rude era também delicadíssimo.

M.P. Sim, Gabriel. Lembremos que a geração de Antonio Candido e Florestan 

chega depois dos ensaios histórico-sociológicos, de autores como Gilberto Freyre 

e da autorreflexão literária, isto é, da época em que o conhecimento precisava 

ser transmitido como literatura. Florestan queria quebrar essa tradição, queria 

desenvolver uma ciência positiva. Chego mesmo a pensar que seu estilo pesa-

do, austero, sem qualquer concessão à linguagem poética era não apenas re-

sultado de sua expressão espontânea, mas, também, proposital, para marcar 

uma linguagem “científica”. Plebeia, crua, sem refinamento (embora, como 

pessoa, como vocês disseram, Florestan fosse respeitoso e doce). 

S&A. Elide já mencionou Willems, Bastide e Mannheim. Gostaríamos que vocês 

falassem sobre as principais referências intelectuais, ou os diálogos mais rele-

vantes, para Florestan, nos diferentes momentos da trajetória dele.

E.R.B. Como o professor Gabriel disse, Florestan teve várias bibliotecas, então 

não há como saber precisamente.

G.C. Florestan tinha um modo muito peculiar de se relacionar intelectualmen-

te. Uma vez um colega lhe falou: “você estava nos Estados Unidos, não conver-

sou com [Amitai] Etzioni? Ele tem uma obra interessante”. Ele respondeu: “eu 

conheço a obra dele, não preciso ficar conversando com ele”. Se uma obra fazia 

sentido para ele, era incorporada. É difícil reconstruir a rede de relações inte-

lectuais de Florestan porque ele nunca se preocupou com esse aspecto. Trata-se 

estritamente de absorção ou não. Mannheim entra, aliás, Mannheim tem peso 

impressionante no pensamento social brasileiro.

E.R.B. Ele mantinha correspondência com Merton.

G.C. Mas o Merton deu uma colher de chá para ele, hein? Puxa vida. “Não leio 

português, mas esse Florestan fez um trabalho...”.11

E.R.B. Acho que o contato dos dois se deu através de Wright Mills. Wright Mills 

e Florestan tiveram um debate em 1959.

G.C. Um debate que, dizem, foi muito duro, não é?

E.R.B. Sim, foi um debate em torno de uma fala de Wright Mills no Seminário 

Internacional “Resistências à mudança: fatores que impedem ou dificultam o 

desenvolvimento”, organizado por Costa Pinto, no Centro Latino-Americano de 

Pesquisas em Ciências Sociais, no Rio de Janeiro, em outubro de 1959. Em sua 

comunicação “Remarks on the Problem of Industrial Development”, Mills per-

gunta se o projeto de desenvolvimento aspirado por alguns participantes lati-

no-americanos – uma terceira via entre os modelos soviético e norte-america-
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no – poderia ser alcançado pela via democrática. Florestan e Octavio Ianni 

pedem que esclareça o que quer dizer. Florestan, entre outros pontos, discorda 

quanto à interpretação do fracasso das previsões de Marx sobre a duração do 

capitalismo. Infelizmente no texto dos Anais do congresso não constam a res-

posta de Mills e os debates correspondentes.

S&A. Vocês também assinalaram, em relação a esse tópico, que Florestan tinha 

disposição para aprender, o que dificultava a reconstituição dessa sociabilida-

de intelectual, porque provavelmente todos fizeram parte dela. Porém, tendo 

em vista ainda a perspectiva plebeia, talvez a dificuldade com a sociabilidade 

intelectual se dê também porque ela envolvia um elemento cortesão, que pode 

ser mais difícil para uns do que para outros.

E.R.B. É possível perceber, mas não é tão patente o peso que os autores têm 

para ele.

G.C. Ele não estava interessado no intercâmbio cultural. A observação é bas-

tante interessante, porque mostra uma espécie de polarização: ou era o apren-

diz − e absorvia o que queria −, ou era o mestre. O resto do território ficava 

vazio. Não se esqueçam de que, quando Florestan entrou na USP, ela era uma 

pequena universidade de uns “quatrocentões”.

S&A. O Antonio Candido conta que as senhoras de sociedade iam assistir às 

aulas dele, ainda enchapeladas. Um ar de Collège de France.

E.R.B. Sabemos que os setores dirigentes interessados na modernização de São 

Paulo apoiaram realmente a implantação da USP. Roberto Simonsen, por exemplo, 

é um dos idealizadores da Escola de Sociologia e Política, e a Faculdade de Filoso-

fia chegou a funcionar na mansão de Jorge Street. Ambos foram os idealizadores, 

em 1928, da Ciesp, depois Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

S&A. Podemos passar para o segundo bloco de questões. Se o lugar de Florestan 

Fernandes como clássico das ciências sociais brasileiras parece assegurado e 

até mesmo consensual, isso não garante, porém, necessariamente, o reconhe-

cimento do potencial mais heurístico de sua obra. Muitas vezes, justamente 

porque um “clássico”, Florestan tem sido tratado como parte de uma história 

do passado. Mas como podemos pensar suas contribuições teóricas hoje?

M.P. Para mim, não resta dúvida de que A organização social dos Tupinambá e A 

função social da guerra na sociedade tupinambá são clássicos, mesmo que, para-

doxalmente, sejam clássicos que “não pegaram”. Nenhum dos dois foi influen-

te para as ciências sociais na época de sua publicação, embora o tema fosse de 

interesse inegável para a antropologia. Paradoxalmente também, só nas últimas 

três décadas foram “descobertos” e tornaram-se alvo de reflexão, inspiração ou 

controvérsia. Foi preciso pesquisa etnográfica entre grupos tupi para que os 
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livros de Florestan viessem à tona como obras de interlocução – sinal inequí-

voco do mérito de obras clássicas. 

Cientistas sociais da geração de Florestan tentaram explicar esse esque-

cimento: Antonio Candido notando que os Tupinambá não faziam parte das 

preocupações candentes da época, além de ser leitura pesada e exigente; Darcy 

Ribeiro vendo A organização social como um clássico que ia ficar, mas A função 

social da guerra como um desperdício da “potência florestânica”, já que seu 

argumento poderia ter sido apresentado em um artigo de 30 páginas. 

Hoje, porém, o quadro é diferente e vou tentar ser mais precisa. A antro-

pologia feita no Brasil deve a Florestan duas grandes vertentes no estudo do te-

ma indígena. Entre os anos 1960 e 1980, os estudos sobre o contato interétnico 

nasceram, sim, da obra de Florestan, mas não dos Tupinambá. Não é curioso? Foi 

na abordagem sobre as relações raciais proposta por Florestan que Roberto Car-

doso de Oliveira, seu ex-aluno, buscou inspiração para propor o conceito de fric-

ção interétnica – conceito construído como equivalente lógico à ideia de luta de 

classes. Em outras palavras, a “sociologia” de Florestan inspirou Roberto a refu-

tar as ideias, então em voga, de mudança social (vinda dos ingleses) e de acultu-

ração (defendida pelos norte-americanos) e olhar o contato entre índios e bran-

cos em si, como totalidade − não é por acaso, então, a afinidade dos títulos de 

Roberto Cardoso, O índio no mundo dos brancos, e o de Florestan, O negro e o mundo 

dos brancos. Os estudos sobre contato interétnico expandiram-se e permanecem 

como orientação central em várias áreas no Brasil.

A segunda vertente toma corpo na década de 1980, a partir do trabalho 

de campo de Eduardo Viveiros de Castro entre os Araweté, grupo tupi, e, agora 

sim, tendo como interlocutor mais contundente o Florestan de A função da 

guerra, livro considerado por Eduardo “uma das obras maiores da etnologia 

brasileira”. Depois de 30 anos, finalmente os Tupinambá ressurgem para pro-

duzir, em Araweté. Os deuses canibais, uma das mais felizes interlocuções inte-

lectuais no cenário da antropologia no Brasil. Interlocuções que, diga-se de 

passagem, são escassas no Brasil.

Mas Eduardo muda a ênfase da organização social, que percebe em Flores-

tan, para focalizar a guerra como cosmologia, na qual a presença global dos mor-

tos é central. Mais tarde, desenvolve, em parceria com Tânia Stolze Lima, a ideia 

de “perspectivismo”, teoria que revisa as noções ocidentais de natureza e cultura 

ao propor que, no mundo indígena, a cultura pode ser constante, e a natureza, 

variável. Uma reviravolta na antropologia e, quiçá, no pensamento ocidental.

Desconheço qualquer menção ao pioneirismo de Florestan na análise 

de fontes históricas no contexto dos estudos mais recentes de Marshall Sahlins, 

por exemplo, sobre o encontro do capitão Cook com os havaianos no século 

XVIII. Mas as pesquisas de campo de etnólogos no Brasil que beberam dos dois 

livros clássicos sobre os Tupinambá são hoje consideradas, no exterior, entre 

as grandes contribuições teóricas da antropologia contemporânea. O diálogo 
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com nomes renomados internacionalmente e sua incorporação nos debates 

atuais nos centros mundiais têm atribuído grande visibilidade a esses trabalhos.

Sinuoso caminho, o desses magníficos Tupinambá.

G.C. Um componente brilhante do pensamento dele que talvez tenha inespe-

rada atualidade tem a ver com as relações – que deveriam ser reconstruídas, 

mas nunca foram que eu saiba –, entre a sua posição eclética e as posições 

recentes que reivindicam a famosa interdisciplinaridade. O modo como ele 

desrespeitava as fronteiras entre escolas de pensamento, posições metodoló-

gicas, autores etc. constitui marca sua. Por uma razão muito simples: para fazer 

o trabalho que ele fazia, juntando o que ele juntava, tinha que ser um virtuoso, 

senão saía uma geleia geral. Ele criou – e que eu saiba, ninguém refletiu a res-

peito – um modo de diluir fronteiras ou de absorvê-las numa configuração maior 

e mais articulada, que pode ser relevante para pensar os limites e o potencial 

dessa busca atual de contribuições múltiplas de várias áreas e formas de pen-

sar. Florestan poderia nos ajudar muito nesse sentido. Isso não significa, porém, 

que eu seja entusiasta do uso abusivo da famosa interdisciplinaridade, sobre-

tudo porque esse tipo de coisa é feito na ponta da pesquisa, não no dia a dia. 

Ou melhor, nas pontas das pesquisas, em que nos é exigido entender como 

amarrá-las. Florestan estava na ponta das ciências sociais da sua época. Quan-

do ele fazia aquele tipo de observação que fez para mim – “eu estava falando 

isso há 15 anos” –, parece até um rompante, mas fato é que ele tinha condições 

de realizar aquilo como os que naquele momento estavam fazendo aquelas 

reflexões teóricas. E ele o faria de um modo que, acredito, pode ser trazido à 

baila agora, muito mais, eu diria, do que as reflexões mais convencionais dele 

sobre funcionalismo. Ele não era – nem queria ser, apesar de todo seu esforço 

–, um intérprete de alta qualidade do Marx, por exemplo. Mas, se estamos pre-

ocupados com as aproximações, as interpenetrações e superações de fronteiras 

entre modos de pensar na pesquisa, na reflexão sociológica, desconfio que 

Florestan possa ajudar. E isso só pode ser feito por meio de uma análise inter-

na das obras dele. Não há uma reflexão dele a esse respeito, nem para provocar 

a discussão. Isto é curioso: um homem que lia tudo, refletia o tempo todo, mas 

tinha um forte viés do substantivo, do ir lá e cavoucar, do empírico no sentido 

mais poderoso do termo. Tenho a impressão de que toda a reflexão metodoló-

gica da época dele era instrumental, mas talvez esteja exagerando.

S&A. Achamos interessante a forma como você colocou a questão; fez lembrar 

Talcott Parsons, que era contemporâneo dele, fazia pesquisa de ponta na sua 

época e montou um Departamento de Relações Sociais, composto de antropó-

logos, cientistas políticos, psicólogos. O modo como Parsons pensa a interdis-

ciplinaridade, porém, enfatiza um sentido de convergências, ao passo que Flo-

restan ressalta que é preciso enfocar a multiplicidade, porque o objeto do so-

ciólogo é prismático.
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E.R.B. Sobre essa ideia do prisma, como eu a vejo, Florestan está apontando 

que o que vemos é a refração da luz, pois a visão depende sempre do lugar em 

que estamos. É aquilo que falei no começo, sobre a grande questão: temos a 

possibilidade de desenvolvimento desse capitalismo, da modernidade, e temos, 

convivendo nesse cenário, a exclusão, a pobreza. Essa situação coloca problemas 

com ângulos diferentes daqueles com que se deparam os analistas das socie-

dades centrais. E, ao fazer essa pergunta, eu acho que ele diz: não existe res-

posta pronta para isso. No começo de A sociologia numa era de revolução social, 

ele afirma que o sociólogo brasileiro tem a função específica de perceber o 

arranjo das mudanças sociais. Em outros termos, é importante refletir sobre a 

qualidade das mudanças e seu papel na integração do sistema social. O soció-

logo tem que ser capaz de responder por que, nos países periféricos, os setores 

dominantes fazem tanta questão de ter o domínio, o controle das mudanças 

sociais. É atualíssima essa pergunta, como bem sabemos; a resposta é que é 

difícil, pois as variáveis a comparar são inúmeras.

G.C. Há uma passagem do Florestan em Sociedade de classes e subdesenvolvimento 

que afirma que a racionalidade dos eventos sociais está inteiramente ligada ao 

campo em que eles estão enredados. Florestan não tinha nada a ver com Bour-

dieu, mas, embora não a conceitue, ele está trabalhando o tempo todo com a 

ideia de campo. Haveria convergência? Quero dizer com isso que há afinidades 

reais no interior de um certo modo de pensar que seria o do plebeu. Touraine 

não faria essa observação. Florestan se beneficiou de uma posição, digamos, 

paradoxalmente não provinciana, cosmopolita, do pensamento social que se 

construía no Brasil nessa época, quando a internacionalização era menor. Lia-se 

tudo, de todos os lugares, de todos os autores, de todas as tendências. Não se 

ficava confinado no ambiente norte-americano nem no francês, que era abso-

lutamente fechado.

E.R.B. Essa temática de pensar as margens, a periferia, é muito atual. Florestan 

pergunta se, para a análise de uma sociedade sem as características das socie-

dades centrais, é válido usar os mesmos instrumentos, as mesmas categorias 

analíticas. Por exemplo, no plano de estudos para a pesquisa da Unesco, ques-

tiona a utilização do conceito de preconceito, cuja abrangência não dá conta da 

história da sociedade brasileira. Mostra, então, que, embora a existência do 

preconceito seja negada por vários grupos e/ou autores, ele se expressa concre-

tamente em um comportamento discriminatório. Tal posição está clara no pre-

fácio da primeira edição de A sociologia numa era de revolução social, quando 

afirma que o sociólogo brasileiro pode contribuir de forma criadora para ramos 

da teoria sociológica não cultivados com facilidade pelos seus colegas dos países 

desenvolvidos − trata-se de um texto de 1962.

S&A. O elo mais frágil.
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E.R.B. Sim, o elo mais frágil atualmente passou a ser muito importante, sobre-

tudo quando vemos os problemas colocados pelos imigrantes em vários países 

da Europa.

S&A. Heloísa Buarque de Holanda tem um projeto muito importante chamado 

Universidade das Quebradas. Ela tem dito que a periferia já não diz “somos 

periféricos”, e sim “somos contemporâneos”. Ser contemporâneo, porém, quer 

dizer que eles não estão fora do sistema, e que o sistema é que mudou. Eviden-

temente é uma fala política.

E.R.B. Tem razão. Lembrei-me de um trabalho de Stéphane Beaud, sociólogo 

francês, e Younes Amrani, pseudônimo de um jovem bibliotecário da periferia 

de Lyon.12 Trata-se da correspondência eletrônica entre o filho de imigrantes 

marroquinos com o autor sobre seu livro anterior, que mostra a eliminação 

paulatina de grupos no processo educacional francês, o que atinge maiormen-

te os habitantes da periferia das cidades francesas descendentes de imigrantes. 

A troca de e-mails deu origem a um livro interessante no qual se explicita a 

dignidade negada a quem vive na periferia. Younes fala sobre o sofrimento que 

o não reconhecimento cotidiano e a marginalização social trazem aos jovens 

franceses de origem magrebina. Mais ainda, sobre a desigualdade de condições 

de competição a que estão submetidos. Esse texto de 2005 me lembrou muito 

a forma pela qual se organiza a fala do Florestan, que mostra a condição assi-

métrica entre negros e brancos no Brasil em relação à ordem social competiti-

va. Sem dúvida A integração do negro é uma análise sobre os limites da demo-

cracia no Brasil e pode ser alinhado à atualidade do debate que põe em questão 

a concepção formal de justiça e de igualdade de condições sociais, políticas e 

culturais. Não esqueçamos que foi publicado em 1965, e a tese defendida em 

1964. Além dessa ampla pesquisa, nos vários textos em que aborda a questão 

das mudanças sociais, adequados aos diferentes momentos da conjuntura so-

ciopolítica brasileira, Florestan fala sobre a relação existente entre o controle 

do processo de mudança e o poder político. Trata-se de um controle sobre quem 

se vale das vantagens advindas dessas mudanças. Ao longo da história brasi-

leira, aponta para acordos políticos firmados tendo como objetivo impedir que 

as opções pela mudança não alterassem os interesses das camadas tradicio-

nalmente acostumadas à estabilidade e à ocultação dos conflitos sociais. Estas 

buscam regular os debates sobre distribuição da renda e da terra, sobre direitos 

e movimentos sociais, com o fim de preservar o status quo e impedir que me-

didas referentes a esses temas possam ampliar o acesso à ordem social com-

petitiva. A atualidade da questão salta à vista: basta constatar o incômodo 

provocado pelas políticas sociais no Brasil que “ameaçam” promover essa aber-

tura, como, por exemplo, cotas raciais nas universidades, bolsa família, crimi-

nalização da discriminação racial. Tais reações e seu resultado político escan-

caram as oposições presentes na definição do sentido da democracia.
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G.C. É verdade que o pensamento de Florestan nunca se concentrou na cele-

bração das virtudes da democracia nem na mera exigência de que as instituições 

políticas devessem assumir feitio democrático. Nunca foi indiferente a isso, 

claro, mas sua perspectiva era outra. Aqui, talvez mais do que em qualquer 

outro lugar, ele se apresentava como defensor de uma concepção deveras (ele 

gostava desse termo) intransigente de democracia de classe. E esse qualifica-

tivo, de classe, ele levava muito a sério; tanto que nunca aceitou a ênfase, que 

se expandiu a partir dos anos 1980, na “sociedade civil” no lugar da classe como 

referência básica. Para ele, democracia burguesa, representativa e minimalista, 

centrada em eleições periódicas universais e livres, com mandatos definidos e 

assegurados, era uma coisa, importante sem dúvida (foi com base nela que se 

tornou deputado); outra coisa era a democracia de raiz popular. Essa distinção 

é componente fundamental do pensamento de Florestan e está na base de sua 

concepção de “autocracia burguesa” como sombra sempre presente numa so-

ciedade como a brasileira, marcada pelas dificuldades de realização histórica 

da “revolução burguesa”. É que, para ele, essa modalidade de autocracia não 

representa pura e simplesmente o oposto da democracia, mas é, precisamente, 

sua sombra sempre presente em segundo plano, para emergir, com maior ou 

menor virulência, em situações de crise do poder burguês. Uma frase de Flo-

restan em contexto informal exprime bem isso. Referindo-se às condições do 

Chile no governo Allende, ele comentou: “os chilenos vão acabar conhecendo 

o que é uma burguesia enfurecida”. A frase, que se revelou premonitória, guar-

da profunda atualidade no Brasil neste momento, no qual a fúria burguesa 

contra políticas muito mais tímidas do que as tentadas por Allende, em especial 

o aumento contínuo e sistemático do salário mínimo, conduziu (junto com 

outros fatores, claro, não só internos) a sociedade brasileira a uma autocracia 

palidamente velada. Tudo isso até permite supor que Florestan pudesse ter 

simpatia pela advertência tão mal compreendida (um episódio no jornal Folha 

de S. Paulo revelou isso de maneira brutal) e, no entanto, de enorme atualidade 

feita na fase dos estudos de “transição democrática” em escala mundial nos 

anos 1980. Nela, estudiosos latino-americanos, em especial o argentino Guil-

lermo O’Donnell, falavam em “transição transada” no estilo brasileiro. Por esse 

caminho, preveniam eles, pode-se muito bem sair da “dictadura” para cair na 

“dictablanda”. Fossem inteiramente profetas, poderiam ter avisado: pode-se sair 

do regime autoritário aberto conduzido pela força dos militares com os devidos 

apoios civis para mais à frente encontrar-se em situação autoritária oculta por 

véu de normalidade constitucional, conduzida por exatamente aquela institui-

ção que antes protegia os cidadãos do uso discricionário do poder, o Judiciário. 

Autocracia menos visível, porém mais direta. O protetor torna-se executor sem-

pre que lhe apraz, mediante recurso diretamente seu e não solicitado a ninguém, 

a violência policial. O que Florestan talvez não cogitasse nesse contexto seria 

o dito mineiro de que quando a esperteza é muita acaba comendo o esperto. 
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Até porque isso mantém a política como domínio dos “espertos”, que, segundo 

ele, conhecemos bem demais. De um modo ou outro, diria ele, a autocracia 

burguesa está presente. A ela opõe-se a autocracia popular (ele jamais usou 

esse termo, é abuso meu), que, no caso, seria exatamente a democracia.

M.P. Penso, assim, ser importante pensar no significado de Florestan não ape-

nas na sua obra escrita, mas nas lições de sua trajetória intelectual e acadêmi-

ca. A meu ver, Florestan tornou-se o arquétipo de cientista social no Brasil ao 

propor uma ciência social rigorosa, com base em estritos padrões de excelência; 

esses seriam padrões universais que, contudo, respondem a condições especí-

ficas de produção – influências externas são, portanto, essenciais e benéficas 

se respondem às “exigências da situação”. A ciência social, então, não deve ser 

cópia ou ilustração de teses de fora, tampouco deve pretender apresentar-se 

como uma ciência social “brasileira”, mas, sim, feita-no-Brasil. A autonomia 

progressiva nasceria, então, do diálogo que leva em conta a localização do cien-

tista e seu compromisso social crítico.
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NOTAS

1 Para um balanço sobre a questão ver Antonio Brasil Jr. 

(2013).

2 Ver Cohn (2005, 2001a, 2001b, 1999, 1987, 1986), Bastos 

(2013, 2002a, 2002b, 1998, 1991, 1988, 1987) e Peirano (1984, 

1981).

3 Ver a respeito Botelho (2013).

4 “A análise funcionalista da guerra: possibilidades de apli-

caçao à sociedade tupinambá; ensaio de análise crítica 

da contribuição etnográfica dos cronistas para o estudo 

sociológico da guerra entre populações aborígenes do Bra-

sil quinhentista e seiscentista”. Revista do Museu Paulista, 

São Paulo, v.3, p .7-129, 1949.

5 Todas as entrevistas podem ser encontradas em <http://

www.marizapeirano.com.br/entrevistas.htm>

6 A tese de doutorado está disponível em <http://www.ma-

rizapeirano.com.br/teses/the_anthropology_of_anthropo-

logy.htm>.

7 A carta pode ser lida em: < http://www.marizapeirano.

com.br>.

8 A pesquisa foi incluída posteriormente tanto na primeira 

edição de Mudanças sociais no Brasil (1960) quanto em O 

negro no mundo dos brancos (1972). [N.E.]

9 Florestan Fernandes em entrevista concedida a Mariza 

Peirano, disponível em <http://www.marizapeirano.com.

br/entrevistas/f lorestan_fernandes.html>.

10 A resenha foi publicada na Revista Latinoamericana de So-

ciología, II/2, 1966. [N.E.]

11 No “Post-scriptum bibliográfico” de Teoría y estructura so-

ciales, publicado em 1964 pelo Fondo de Cultura Económica 

com tradução de Florentino M. Torner, Merton observa: 

“Ensaio sobre o método de interpretação funcionalista em Socio-

logia, por Florestan Fernandes (1953), é uma monografia 

informativa e sistemática que recompensa uma leitura 

ainda que apressada e falível como a minha” (p. 93). [N. E.]

12  Beaud, Stéphane & Amrani, Younes. Pays de malheur! Un 

jeune de cité écrit à un sociologue. Paris: La Découverte, 2005.
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FLORESTAN FERNANDES ENTRE DOIS MUNDOS: 

ENTREVISTA COM ELIDE RUGAI BASTOS, GABRIEL 

COHN E MARIZA PEIRANO

Resumo

Nesta entrevista Elide Rugai Bastos, Gabriel Cohn e Mariza 

Peirano abordam aspectos da trajetória acadêmica e inte-

lectual de Florestan Fernandes, discutindo especialmente 

a atualidade da sua obra, seus achados teóricos mais rele-

vantes, bem como suas dimensões políticas e éticas. Assim, 

por exemplo, esses especialistas revisitam a capacidade 

de interpelação contemporânea de conceitos como auto-

cracia burguesa, ordem social competitiva e periferia entre 

outros, bem como discutem os múltiplos relacionamentos 

entre sociologia e antropologia, história e teoria, centro e 

periferia, universidade e movimentos sociais, passado e 

presente na obra do cientista social paulista. 

FLORESTAN FERNANDES BETwEEN TwO wORLDS: 

INTERVIEw wITH ELIDE RUGAI BASTOS, GABRIEL 

COHN AND MARIZA PEIRANO

Abstract

In this interview, Elide Rugai Bastos, Gabriel Cohn and 

Mariza Peirano address some of the main aspects of the 

academic and intellectual trajectory of Florestan Fernandes, 

particularly the current relevance of his work, its key the-

oretical findings and its political and ethical dimensions. 

The three specialists review, for example, the capacity of 

concepts like bourgeois autocracy, competitive social order 

and periphery to interrogate contemporary realities. They 

also discuss the multiple relationships between sociology 

and anthropology, history and theory, centre and periphery, 

universities and social movements, past and present in the 

social scientist’s work.
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centro e periferia;
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Among studies of Brazilian social thought, a substantial subset has been dedi-

cated to analysing the sociological contribution of Florestan Fernandes (1920-

1995). The auspicious critical fortune of diverse aspects of his trajectory can be 

detected across a wide range of analyses. These aspects can be summarized as: 

an exploration of the biographical factors that predisposed him to pursue an 

innovative analytic project, distinct from other approaches prevalent at the 

time, lending an exceptional singularity to his work; a decisive role in the ex-

pansion and modernization of the social sciences in Brazil and Latin America 

vis-à-vis other experiences; his rigorous application of the principles of the 

scientific method and, conversely, the prominent role of the university institu-

tion in shaping his ideas; a selective dialogue with the intellectual tradition 

considered in light of the author’s creative assimilation of the dominant theo-

ries; the importance of his work in terms of creating the emergent academic 

style and profession of the social scientist; a pioneering development of col-

lectively articulated research projects; the construction of new institutions and 

procedures in a still restricted university environment; a body of work that 

provides an innovative sociological contribution to our understanding of Brazil’s 

modernization processes; the influence of his political positions, from the out-

set, on the selection and problematization of research objects and approaches 

to the same; an articulation between his research agendas and urgent social 
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issues. Finally, this vast set of works can be arranged in accordance with the 

criteria established by the dominant schools, recognizing, of course, that these 

are not mutually exclusive and include combinations of attributes.

Nonetheless, observed over time, analytic trends can be perceived that 

trace back to the possibilities contained in his work, predisposing it to formu-

late responses to questions emerging from present day concerns. Put otherwise, 

since the questions formulated today themselves emanate from contemporary 

problems, innovative authors tend to be repositories open to reflection. Flo-

restan Fernandes’s distinct trajectory enables his work to be interpreted from 

the viewpoint of a wide variety of academic, intellectual and political agendas. 

Generally speaking, it would seem justifiable to point to a certain predominance 

of political issues ever since the first more systematic interpretations of his 

trajectory, produced in the wake of Brazil’s return to democracy – which exposed 

the repression unleashed during the military dictatorship, to which the soci-

ologist himself had fallen victim – from the foundation of the Workers’ Party 

(Partido dos Trabalhadores: PT), as well as the widespread participation of the 

university community and intellectuals in the campaign and subsequent elec-

tion of Fernandes as a representative to the Chamber of Deputies.2 This inter-

pretative tendency persisted over the years and, to a certain extent, eclipsed a 

more detailed evaluation of the contributions made by the sociologist’s opus.

Despite this fact, other studies are located in more distant academic 

domains and have privileged the treatment of the breadth of his work, very 

often taking root on the margins of whatever agenda is in vogue. Running be-

tween the mid-1980s and the start of the 1990s, the History of Social Sciences 

in Brazil Project developed in the countercurrent to the essentially politicized 

arguments of those interpretations, and drew from a variety of supports, priv-

ileging institutional aspects, but analysing these through the broad filter of the 

social history of practitioners and their immersion in multiple conditioning 

factors (Miceli, 1989; 1995). This project – coordinated by the sociologist Sergio 

Miceli – has become a benchmark and inspired new research. To a large extent, 

the project itself and the more recent studies are a product of the institution-

alization of postgraduate studies in Brazil, along with the reorganization and 

differentiation of the Brazilian university system, leading to a renewed interest 

in disciplinary traditions.3

The process of institutionalization of Brazilian social sciences took place 

during this period, an outcome of the combination of institutions created to 

promote research at postgraduate level, based on systematic training, the struc-

tured activities of professors-supervisors, research organized in thematic ar-

eas, and the selection of common problems and themes. This context fostered 

the examination of disciplinary traditions for diverse reasons, including the 

affirmation of scientific identities that mobilized hierarchies and emulated 

greatness. Irrespective of their motives, the volumes of works on known authors 
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who ‘explained Brazil,’ the so-called ‘interpreters,’ has been a characteristic 

feature of the country’s social sciences, reviving the analytic models construct-

ed by them, when not revitalizing the ways in which the problems and themes 

studied by them are approached. The underlying question, still not adequately 

pondered, is understanding the reason for the constant return to an agenda 

selected by authors of the past, inseparable from the formative process of these 

disciplines themselves, paradoxically intensified at a moment of a pronounced 

fragmentation of research objects and consequent disciplinary specialization.4

Generally speaking, social sciences in Brazil can be said to have become 

institutionalized by analysing the processes of social change linked to mod-

ernization and the construction of modern society, examined from the viewpoint 

of national development, especially during the 1950s, when these disciplines 

as a whole became absorbed in the country’s problems – years in which the 

Brazil pursued “an ideal of the modern marked by progress, by self-improvement 

and limitless enhancement of the social, and by the orientation of values, in-

terests, conducts and institutions” (Botelho, 2008: 15). This was the decade when 

Florestan Fernandes’s sociology was constructed and the so-called São Paulo 

School of Sociology was organized. The school congregated his assistants, whose 

works affirmed a unique style of producing social sciences in the country (Ar-

ruda, 2005b), a period in which a new kind of specialized intellectuality mobi-

lized their ideas for building projects for Brazil, seeking to regenerate the nation 

from a condemned past (Bastos, 2008). In sum, these were years when people 

believed in the power of ideas and in the strength of the intelligentsia to pro-

duce keenly anticipated changes (Villas Boas, 2006). A belief in the transforma-

tive power of ideas and the social use of knowledge.5 In this half century, the 

pace of development in Brazil surpassed all global indices, combined with a 

less tense political setting, open to participation and disagreement. Brazilian 

sociology flourished in this soil of freely made promises.

The three most significant ventures in the area – those of the so-called 

São Paulo School of Sociology at the University of São Paulo, the Higher Institute 

of Brazilian Studies (ISEB) in Rio de Janeiro, and the nascent course in Sociol-

ogy and Politics at the Minas Gerais Faculty of Economics – privileged, albeit in 

distinct ways, the theme of social change and the correlated development as 

the centre of their concerns. Hence a clear parallel emerged between the pre-

vailing social issues and the research agenda of social scientists, since the pace 

of transformations in Brazil was unequalled, both in terms of its own past his-

tory and at international level. The deeper question for a substantial contingent 

of the social sciences was to understand how to promote development with 

social justice, a problematics that mobilized the research agenda, manifested 

in the theories for overcoming Brazil’s underdevelopment and its peripheral 

condition, implying the rejection of imperialism and the overcoming of depend-

ency, questions posed in a different way in the following period.
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The 1964 political coup d’état rejected the democratic, socially advanced 

proposals for national autonomy, and redirected the agenda towards diverse ex-

pressions of modernization. Indeed the first years of military government were 

of intense economic growth and the affirmation of the modern lifestyle, espe-

cially in the big cities. Development persisted as an ideal, but eschewing the 

democratic causes, absent from the path taken by conservative modernization in 

general.6 The decisive crisis of the so-called developmentalist State occurred, 

however, especially after 1980, during the final military government of João 

Figueiredo, and indeed lay at the root of the regime’s impasses. The themes 

linked to the development and social change lost ground on the research agenda 

of the social sciences and also declined in importance in the hierarchy of studied 

topics, almost to the point of disappearing. In this scenario, the works on devel-

opment and social change ceased to possess the legitimacy needed to build aca-

demically prestigious positions. The national-developmentalist ideal was very 

often understood as mere ideology, as an illusion of intellectual demiurges.

The question returned, though, in transversal form, whether through the 

multiple studies on modernization and modern culture, or through the consid-

eration of authors who had devoted themselves to the issue in the past, symp-

toms of the persistence of a certain malaise. In sum, a manifestation of the 

change in research agenda. The persistence, albeit in oblique form, of themes 

that appeared to have been abandoned for good elucidates the trajectory of Bra-

zil’s history throughout most of the twentieth century. A history that struggled to 

deal with the problems inherent to the constitution of modern society in the 

country. A history of the altering conceptions of Brazilian intellectuals concern-

ing the viability of the modern in the country, palpable in the shift from Euclides 

da Cunha’s vision of the incompleteness of the country’s social reality, a result of 

the “tumultuous dynamism of an inchoate nation,” (Nascimento, 2010)7 to the vi-

sion of Mário Pedrosa (1998: 413): from those banished by civilization to those 

“condemned to the modern.” It remains to determine what the modality of the 

modern is, as the current crisis clearly illustrates and with it the impasses of the 

so-called lefts, which has resulted in the reversal of progressive and socially ad-

vanced programs.8

In this scenario, primarily political works on the intellectual trajectory and 

work of Florestan Fernandes have tended to recede. In part this is because the ori-

entations that mobilized them have been throw into question due to the present 

dilemma in which PT finds itself, as well as the legacy of the Lula and Dilma Rouss-

eff governments, which left their more socially-inclusive projects exposed to cri-

tique, allowing regressive proposals to develop. Despite this fact, the present mo-

ment would seem favourable for a more balanced appraisal of Florestan Fernandes, 

enabling a re-evaluation of the significance and extent of his contribution to our 

understanding of this ‘Brazil enigma’ – the slippages in relation to modern civiliz-

ing principles, or, in the sociologist’s terms, the dramas of the country’s history.



51

article | maria arminda do nascimento arruda

Seen in the context of the research agenda of the social sciences focused 

on cultural phenomena, or studies of social thought, Fernandes’s intellectual 

legacy is highly pertinent in terms of framing views that point to a decline in 

the strength – for some, the surpassing – of those works identified with the 

so-called paradigm of national formation, which produced the most pungent 

analyses of Brazil’s specificities. The sociologist’s thought serves as a point of 

equilibrium, since it shares and at the same time distinguishes itself from the 

characteristics of this intellectual lineage (Arruda, 2017). It converges insofar 

as the central problem relates to the inquiries into the trajectory of Brazil’s 

modernizing process and its modalities of affirming modern culture. It diverg-

es, though, due to the form in which its language is constituted, as well as the 

particularities of the discourse. In both cases, an image of Brazil is formed, 

combined with a desire to overcome the country’s impasses while expressing 

the condition of intellectuals in peripheral contexts. Overall, the history of the 

nation can be accompanied in the transition to the modern.

In this context, rethinking dimensions of Florestan Fernandes’s work in 

the intersecting of the texts on ‘formation,’ certain interpretive proposals orig-

inating from the so-called sociology of culture and studies of social thought, 

allows us to revisit the sociologist’s dense reflection from a new angle. It is not 

a question of producing one more interpretation of his trajectory, nor of high-

lighting his distinctive attributes, so frequently found in outstanding authors. 

Rather the aim is to reflect on the innumerable suggestions present in his work 

– sometimes dispersed in the writings as a whole – that allow cultural phenom-

ena to be considered in the constitution of the principles inherent to the mod-

ern frameworks of values within dependent and peripheral societies.9 Moreover, 

the immediately political and singular interpretations end up obscuring the 

significance of Florestan Fernandes’s contribution to understanding Brazil, sub-

suming it to the activist agenda and the exceptional trajectory.

The proposal here is that reappraising Florestan Fernandes through the 

filter of the crisis of contemporary Brazil and through an interpretation explored 

via the sociology of culture and Brazilian social thought can elucidate questions 

intrinsic to the present moment.10 I am thinking, especially, of the incapacity 

of the current Brazilian executive and legislature to solve the country’s problems 

– or at least consider them in light of the social demands – leading to paralysis 

and reproducing the impasses. Put otherwise, a clear discrepancy can be per-

ceived between the political culture of most of the country’s leaders, including 

here the dominant classes and much of the mainstream media, and the dy-

namic unleashed by the actions for social and educational inclusion imple-

mented primarily under the Lula and Dilma Rousseff governments, a process 

that brought new actors into public life.

Irrespective of the recognized difficulties of the economy, the consolida-

tion of the changes, while certainly demanding flexibility from the dominant 
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sectors to accept social demands of a democratic and civilizational kind, espe-

cially requires a ruling class with the capacity to embody the role of elites, 

moving beyond the simple fact of being wealthy.11 Underlying this deeper ques-

tion is the way in which the relation between the dominant class and power is 

constituted, as well as the forms of legitimation. In sum, the issue is the par-

ticular formation of modern society in Brazil, its culture and its corresponding 

values. Here another discrepancy can be observed in relation to the constitution 

of modern culture and, in its wake, the sociology deriving from it.

2

As in other peripheral societies, modern culture in Brazil was formed steeped in 

models formulated in advanced countries, in line with external production. In 

this setting, intellectuals were led to think according to the canons of advanced 

economies, though faced with a disheartening reality compared to the foreign 

reference points. This resulted in the emergence of at least three types of intel-

lectual:12 the demiurge, who embodies a project for society – in a way, the studies 

on the formation are the most distinguished lineage of this category; the critic, 

who ends up projecting another society – in the case of interpretations of Fer-

nandes, this modality was appropriated under the category of the Marxist and 

the militant; and finally the estrangeirado, the foreign-like, a rarer species in Bra-

zil. It is interesting to note that over his career, Florestan Fernandes embodied 

the three types of intellectual, very often simultaneously, although there were 

oscillations generated by the circumstances of his trajectory, revealing the com-

plexity of his thought.

Seen from this perspective, a number of variations can be perceived over 

the course of his intellectual life. The assertion that the central task of the 

sociologist was to institute the science in the country according to the canons 

of universality – that is, according to the advanced theories conceived abroad 

– characterized his writings in this period: “We should not forget that we were 

in the 1940s and 1950s and what was essential, therefore, was to construct 

Sociology as an empirical science” (Fernandes, 1975b: 12). Hence the absorption 

of diverse theoretical-methodological contributions and taking inspiration from 

different theories; Fernandes claimed that he had no theoretical preconcep-

tions: “We should exorcize neither the word function, nor the causal analysis 

resulting from structural-functional interpretative frameworks. They are in-

strumental. What should be exorcized is a naturalist conception of Social Sci-

ences: this is the rub of the question” (Fernandes, 1975b: 56). Or again: “It was 

not a matter of seeing Marx in terms of the dogmatisms of a political school. 

Marx emerged directly from his texts and their theoretical impact in Sociology” 

(Fernandes, 1975b: 14). Or, in other words, it was crucial to work at the level of 

theoretical constructions, distinguishing the principles of the analysis from 

their political repercussions. Even at the end of the decade, when Fernandes 
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slowly began to review certain positions, he expressed caution about any un-

mediated application of knowledge to social issues, since he adhered to the 

research protocols derived from rigorous conceptions of knowledge, whose 

application is intrinsic, he argued, to the very nature of science. Specialist so-

ciologists, in Fernandes’s view, would be able to mobilize the results of their 

research to alter systems of relations, based on new discoveries forged in the 

confrontation with social issues.

The fundamental problem of sociology in Brazil, therefore, resided in 

the need to refine the methods inherent to the applied nature of the science, 

readapting them to the treatment of more heterogenic and less organic socie-

ties like Brazil’s. His rejection of the forms of knowledge associated with the 

dominant social movement and his attachment to scientific criteria did not 

signify, ipso facto, disapproval of the intervention initiatives. On the contrary, 

he held the Chicago School of Sociology in high regard: “Given the analogies 

between Chicago and São Paulo, and our own proposals to expand sociological 

inquiry here, the attempt to convert São Paulo into a laboratory (or a special 

field of work concentrated on the sociologists) attracted the best of my imagi-

nation” (Fernandes, 1980: 170). In any event, the sociologist eschewed any self-

referential understanding of science.

In this spirit, Florestan Fernandes engaged in a well-known polemic with 

the ISEB sociologist Alberto Guerreiro Ramos on the nature of science,13 an epi-

sode illustrative of his adherence to the world of universalized science, accord-

ing to the abstract principles of knowledge, though this did not imply indiffer-

ence to the problems of Brazilian society. In sum, it meant reflecting on the real-

ity of the country, based on universal analytic reference points, a trait frequent-

ly minimized in many of the innumerable pages written about him. His concep-

tions, however, draw an essential part of their driving force from Mannheim’s 

sociology14 − evinced in the significance that he attributed to the role of intel-

lectuals in the life of societies, present in his formulations concerning ‘scien-

tific civilization’ – also resulted in analyses on the dilemmas of modernization 

in Brazil. The awareness that Brazil’s modern formation was singular did not 

prevent him, especially over the 1950s, from admitting the real possibility of 

creating in the country the principles of a modernity rooted in democratic val-

ues. In his terms, despite the “transplantation of western civilization to the 

tropical zone” being “a painful process, full of difficulties and setbacks,” con-

structing modern civilization in the country was viable as long as certain re-

quirements were met, such as the expansion of education and the rational in-

tervention of the social sciences (Fernandes, 1974: 311). Fernandes worked ac-

tively in both fields, using his capacity for action to promote democratic access 

to education at all levels, expressing his staunch commitment to the lower class 

from which he had come, himself the product of expanding opportunities in the 

field of education. The belief in the role of science and education as a means to 
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promote change and civilization attests to the depth of the valorisation of cul-

ture as central, whether as a product of the spirit or as symbolic universe.

Nonetheless, his commitment to the advancement of modern society in 

Brazil presented variations over the course of his academic trajectory, which 

lasted from 1945 to 1969, spanning from his admission as a professor at USP to 

his dismissal by the military government. The change that occurred over these 

years accompanied the dynamic of transformation of Brazilian society during 

the period, but intensified after the 1964 coup d’état. In Mudanças sociais no 

Brasil (Social changes in Brazil) – a book that combined a set of texts written 

over the 1950s, especially in the first half – there are sections that clearly affirm 

modernity and the emergence of a universe of values based on the principles 

of progress, since he considered the main reference point for the vision of 

“Brazil as a country of the future” to be the city of São Paulo, where “Brazilian 

society of the scientific and technological era is truly being fashioned” (Fer-

nandes, 1974: 303). In A integração do negro na sociedade de classes (The integration 

of the negro in class society), conceived in the first years of the 1960s, a clear 

shift occurs in his optimistic vision of Brazil. 

His biography, like those of many other Latin American intellectuals, 

reproduced the routes and wrong turns taken by Brazilian history on its path 

towards the construction of modern capitalist society. Like the work of various 

other social scientists from the continent, such as Gino Germani, in Argentina, 

whose work embodied “the dilemmas and the interrogations faced by his era,” 

(Blanco, 2006: 19; see also Neiburg, 1997) Florestan Fernandes’s thought was 

suffused by the essential problems with which he came into contact over the 

course of his life. A key moment was in the 1950s, precisely the period that 

harboured the most diverse promises and demarcated the differences between 

the public activities of the sociologist and his commitment to science, as can 

be perceived in the following passage: “undeniably the influxes of the environ-

ment in the formation of the Brazilian society are, from diverse aspects, high-

ly constructive. In particular they favour the creation of a more open and re-

freshing attitude, whether through the possibilities for theoretical synthesis 

provided by Sociology, or the potential contribution of the Social Sciences in 

the area of applied knowledge. Nevertheless, they tend to corrupt the equilib-

rium that needs to exist, in the world of science, between positive causes and 

the extra-scientific causes of the investigations” (Fernandes, 1958a: 213).

In his book A integração do negro na sociedade de classes, a thesis presented 

to obtain the position of Chair in Sociology, in March 1964, the changes also ap-

pear in his analytic approach. An exemplary monograph, the thesis revisited his 

concerns about the theme of racial relations and discrimination, initiated with 

UNESCO’s promotion of social research in different regions of Brazil, between 

1949 and 1951, and elaborated in partnership with Roger Bastide. The work re-

vealed the maturing of the sociologist’s thought on the process leading to the 
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constitution of modern Brazil, evident in a more sceptical position concerning 

the real possibilities for constructing modern civilizing principles in Brazil.

Situating the problematics of the black population in the transition from 

slave-based society to class-based society, the sociologist analysed racial rela-

tions through the prism of the global dynamic of Brazilian modernization, ac-

centuated in the city of São Paulo. The rapid urban transformation that occurred 

between the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth 

made the inclusion of black and mulato15 populations in the urban lifestyle impos-

sible: either they lacked the resources to compete with immigrants, or, to use 

Fernandes’s terminology, the heteronomy present in the ‘caste situation’ pre-

vented the black population from assimilating the potentialities offered by the 

‘class situation.’ The outcome of this process is the ‘structural maladjustment’ 

and ‘social disorganisation’ typical to the condition of the descendants of Afri-

cans, relegated to living in a state of social marginality, proscribed from accessing 

the conquests of civilization. Prejudice and other expressions of discrimination 

exerted the function of “maintaining social distance” and reproducing “sociocul-

tural isolation,” seeking to ensure the preservation of “archaic social structures.” 

The intense pace of historical change in São Paulo generated a strong 

disjunction between social order (more synchronized with the transformations 

of the economic structure) and racial order (a slower adjustment to changes), 

remaining as a kind of “residue of the old regime,” whose future elimination 

would come from the “indirect effects of the progressive normalization of the 

democratic lifestyle and the corresponding social order.” These passages make 

explicit the author’s understanding of the singular way in which modern soci-

ety developed in Brazil, as a complex process and with hybrid results, since, 

despite the pace of transformation, it suffers from a kind of congenital weak-

ness, compromising all its subsequent development. In this way, analyses of 

the legacy of slavery would form part of the quest to understand how the foun-

dations of Brazilian society produced obstacles to the full achievement of civ-

ilized principles, blocking the path to pure capitalist modernity.

The book’s pages are filled with a clear scepticism, given the nature of 

an exclusionary process, but one that cannot be understood without taking 

into account the dimensions of a dominant culture resistant to the assimilation 

of subaltern groups. This compromised the modernization of a country itself 

lacking the strength to overcome the legacy of the past. The weakness of the 

modern ended up infusing tradition with the breath of life as they combined, 

the origin of the future impasses of the nation. With the book A revolução bur-

guesa no Brasil. Ensaio de interpretação sociológica (The bourgeois revolution in 

Brazil. An essay of sociological interpretation) these concepts gave a creative 

impetus to the work and guided the narrative, leading him to develop categories 

adequate to the treatment of the problems and barriers typical of societies that 

have failed to achieve advanced forms of modern civility.
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A revolução burguesa no Brasil (The bourgeois revolution in Brazil) is fun-

damental to explaining the sociologist’s trajectory. A major work, focused on 

the analysis of the historical formation of bourgeois society in Brazil from In-

dependence to the repercussions of the 1964 military coup. Full of nuances, this 

text displays a clear rupture in the author’s thought, manifested at the heart of 

the analysis itself. Written between 1966 and 1974, work on the book was inter-

rupted for around three years, a period in which Fernandes taught at the Uni-

versity of Toronto. From the outset the author explains the way in which he 

perceives his undertaking: “The reader should understand that the aim was not 

to produce a work of ‘academic Sociology.’ On the contrary, the intention was, 

in the simplest language possible, to summarize the main lines of the evolution 

of capitalism and class society in Brazil. It comprises a free essay, which could 

not be written by anyone save a sociologist. But an essay that foregrounds the 

frustrations and hopes of a militant socialist” (Fernandes, 1975a: 9-10).

Despite its declared intentions, the books is an academic exercise in 

interpretation, in which the peculiarities of this style are vividly present. Inter-

rogating the meaning of the notions of ‘bourgeois,’ ‘bourgeoisie’ and ‘bourgeois 

revolution’ in the Brazilian context, it seeks to “establish in preliminary fashion 

certain questions of heuristic scope” (Fernandes, 1975a: 15). The decisive prob-

lem of the work is located in the discussion of the specificity of the construction 

of class society and bourgeois revolution in Brazil, seen through the lens of the 

formation of a bourgeois rationality, a bourgeois mentality, that is, an ethics of 

‘gain,’ ‘profit’ and ‘calculated risk.’16 It is worth adding, an analysis too of the 

genesis of modern society in Brazil and the development of class society, ques-

tions that pervade the first part, dedicated to the study of the process of Inde-

pendence and the unleashing of the bourgeois revolution. To examine this 

formative period, the author reviewed the universe of values informing the 

actions of the agents involved, highlighting the fact that the economic mental-

ity in the colony “was subject to an inevitable distortion” (Fernandes, 1975a: 25). 

Naturally, the analysis foregrounds psychosocial dimensions in order to char-

acterize the ‘bourgeois spirit’ – that is, it alludes to the universe of values of the 

agents and to the non-assimilation of the modern civilizational principles. Con-

ceived from the perspective of the present, the analysis accentuates the piv-

otal role of culture in the construction of the directions taken by Brazilian mod-

ernization, relativizing the interpretations that envisage the central concern of 

the work to be “pre-eminently economic questions” (Nahoum, 2017: 18-19).17

For this reason, the construction of national society, based on Independ-

ence and liberalism, as a doctrine of action of the ‘native elites’ is crucial, since 

it becomes possible, henceforth, to glimpse the emergence of new values ori-

enting action. In other words, liberalism produces “specifically political forms 

of power organized for profitmaking” and, at least for part of society, demands 

“free competition” (Fernandes, 1975a: 48). There emerged, therefore, “an area in 
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which the ‘competitive system’ could coexist and collide with the ‘estate sys-

tem.’” Liberalism lay at the base of the emergence and structuring of national 

society, but, as since became mixed with components of earlier history, it was 

not always able to surpass them (Fernandes, 1975a: 39).18 Here the specificity 

of Brazil’s historical formation comes to the fore, allowing him to discuss the 

problematics of the country’s bourgeois revolution. In his take,

the question is one of [...] determining how the absorption of a structural and 

dynamic pattern of organizing the economy, society and culture unfolded. Wi-

thout the universalization of wage labour and the expansion of the competitive 

social order, how would we organize a market economy on monetary and capi-

talist bases? It is from this perspective that the ‘bourgeois’ and the ‘revolutionary’ 

appear on the horizon of sociological analysis. Brazil did not have all the past of 

Europe, but it was able to reproduce its recent past in a singular form, since this 

was part of the very process of implanting and developing modern western ci-

vilization in Brazil. Speaking of bourgeois revolution, in this sense, involves 

seeking out the human agents of the large historical-social transformations 

behind the dissolution of the slave-owner regime and the formation of a class 

society in Brazil (Fernandes, 1975a: 20).

Centred on the social dynamic of the agents, the reflection seeks to 

understand “the formation of so-called ‘modern Brazil,’ a cultural flowering of 

the silent socioeconomic revolution, in which the political revolution would 

unfold, slowly, over time,” (Fernandes, 1975a: 71) constructing a hybrid iden-

tity, composed of disparate traits, which lies at the core of Brazilian history.

The second part of the book – The formation of the competitive social 

order – comprises a fragment. As the title indicates, the author sets out to un-

derstand the formation of the competitive social order in countries, like Brazil, 

with a colonial history. “In dependent ‘national societies,’ of colonial origin, 

capitalism is introduced before the constitution of the competitive social order. 

Here the work explores economic, social and political structures elaborated 

under a colonial regime, only partially and superficially adjusted to capitalist 

patterns of economic life” (Fernandes, 1975a: 149). The incapacity to overcome 

the principles inherent to the previous social order, conferred limits to the 

“competitive style of social life” and to the “rational economic mentality.” It was 

an urban commercial bourgeoisie, denominated an “intermediary social estate,” 

(Fernandes, 1975a: 160) which expressed the new social values, but, nonetheless, 

could not or was incapable of breaking the powerful circle coming from the past. 

Here we should emphasize in particular the close connection established, geneti-

cally, between substantially conservative social interests and values (or, in other 

terms: particularist and elitist) and the constitution of the competitive social or-

der. Due to its historical, economic and political roots, it tied the present to the 

past as though it were an iron chain. While, at a certain historical moment, com-

petition helped quicken the decline and collapse of the caste and estate society, at 

another moment, it chained the expansion of capitalism to a crude, rigidly parti-

cularist and fundamentally autocratic privatism, as though the ‘modern bour-

geois’ were reborn from the ashes of the ‘old master’ (Fernandes, 1975a: 167-168). 
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In this part of the book, Florestan Fernandes formulates the concept of 

autocracy, a notion derived, but transformed, from patrimonialism, which sig-

nifies a privatist relation with power. Irrespective of the political regime, the 

Brazilian elites appropriated the mechanisms of exercising power, an essential 

trait of the dynamic of Brazilian capitalism. This differentiates it from patri-

monialism, since the latter relies on traditional values as a form of legitimation, 

while the former is fully effective even in a modern context.

Given that commercial activities, focused on the domestic capitalist mar-

ket, were incapable of disentangling themselves from the logic that governed 

the movement of the past, its agents appealed to the same estate-based criteria 

as the slavery-based order, cultivating a lifestyle similar to that of the agrarian 

aristocracy (Fernandes, 1975a: 183). The final outcome reflects a society whose 

barriers prevent the full emergence of a competitive social order and of the 

criteria inherent to a class structure, with visible and harmful consequences 

for the construction of “superior social relations” (Fernandes, 1975a: 196-197).

In the third part – Bourgeois revolution and dependent colonialism – are 

discussed the genesis of the form of dependent capitalist accumulation and 

the specificity of its realization. Fernandes reiterates the particularity of class 

structures, the bourgeois world and the bourgeoisie in Brazil. Incapable of gain-

ing autonomy from the oligarchy, fulfilling the tasks typical of their European 

peers, such as the creation of the nation, and becoming the fundamental agent 

of transformation, the Brazilian bourgeoisie experienced the historical dilem-

mas of its class situation. It merged with the retrograde social forces and failed 

to implement liberal democracy. The State was the backbone of the changes, 

since the bourgeoisie did not launch the industrialization process. For all these 

reasons, “dependent capitalism is generally, owing to its very nature, a difficult 

capitalism, which leaves just a few effective alternatives to the bourgeoisies that 

served it for a time as midwives and nannies. From this viewpoint, the shrink-

ing field of historical action of the bourgeoisie expresses a specific reality, 

through which bourgeois domination appears as a historical connection not to 

the ‘national and democratic revolution,’ but rather to the affirmation of au-

tocracy, the mark of our dependent capitalism and the kind of capitalist trans-

formation that it supposes” (Fernandes, 1975a: 214).

The impasses of the bourgeoisie are the dilemmas of a history depend-

ent on the hegemonic centres, whose internal forces are incapable of breaking 

with the external bonds. The capitalist order collides with outside interference, 

given its diverse patterns of development that produce, for their part, a solidar-

ity made of opposites. This is why the analysis of the “bourgeois revolution in 

Brazil comprises the crisis of the bourgeois power, which is located in the current 

era and emerges as a consequence of the transition from competitive capital-

ism to monopolistic capitalism” (Fernandes, 1975a: 215). And from this moment, 

the ruptures become manifested with full force. Ruptures that relate to the 
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progress of the analysis and the categories that inform it. The last two chapters 

– “Nature and stages of capitalist development” and “The autocratic-bourgeois 

model of capitalist transformation” – shed light on these changes. They also 

elucidate a substantial part of his contribution to the understanding of the 

most recent decades of Brazilian history.

3

The scale of the reflections developed in the book, the scope of the period 

covered and the essay style of the work, especially its consideration of the 

problem of the historical formation of Brazilian society, allow it to be included 

in the tradition of fundamental texts on the interpretation of Brazil – a work 

paradoxically completed at the moment when Florestan Fernandes’s choices 

had turned away from the university. Even more significantly, it reveals a re-

versal in his ideas about essays dedicated to exploring the historical formation 

of the Brazilian nation, since he had previously rejected the essay as a legitimate 

expression of scientific knowledge, identifying it with the ‘estate form’ of intel-

lectual life. Likewise, he had argued for the incompatibility between scientific 

sociology and the kind of historical reconstruction typical of essays (Fernandes, 

1963: 230; Fernandes, 1958b: 45-46). The author was unable to maintain the 

same systematic organization of ideas and the same belief in the inadequacy 

of the essay form for scientific discourse (Arruda, 2015b: 315).

In fact, A revolução burguesa no Brasil represents a double breakthrough: 

it overcomes Florestan Fernandes’s sedimented conceptions of the nature of 

the scientific style, and it advances the essay form itself, given the character 

it acquires in the hands of the sociologist. In the broad historical period under 

consideration – from Brazil’s Independence to the 1970s – the reconstruction 

of the process of modernizing the nation is infused with a defined critical po-

sition. However, the discourse remains that of specialized language, but whose 

development involves constant ruptures, at the same time as the analytic range 

becomes heavily distorted, introducing disharmony into the text, the discrep-

ancies of which do not operate in line with the typical form of the essay – that 

is, as “construction of the deviation in the text and of the text itself as a de-

viation” (Duarte, 2016: 4-5).

From the formal point of view, however, the book diverges from the clas-

sic essay, manifest in the distance between the cultured language of the genre, 

close to the literary, and the constrained style of the sociologist. Irrespective of 

the stylistic features, the proposal to explain the conservative modernization 

instigated by the post-1964 regime was a reformulation of the view of Brazil at 

the time. The typical questions of the classic essays transmuted and migrated to 

questions on the real civilizing virtualities and the assertion that the project had 

failed. Unlike Raízes do Brasil, the finest example of the genre, where the initial 

thesis of exile is ultimately resumed in transformed form through the allusion 
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to the Faustian pact, A revolução burguesa is a singular book more resistant to 

classification, including due to the fact it can be read as an example of dissolu-

tion of the essay on national formation. The renowned scepticism of Sérgio 

Buarque was transformed into pessimism and the affirmation of Brazil’s civili-

zational tragedy in Florestan Fernandes. However, the book continues to elude 

classification, since the wide-ranging proposal turned the essay into an unsur-

passable language, given the presence of its totalizing vision, and despite the 

absence of belief in the future. There is a kind of imposition of the essay form 

when the desire is to produce a sweeping interpretation, revealing the weight of 

this tradition in the intellectual system in Brazil.

Paradoxically, at the time when Fernandes believed in the civilizing trans-

formation of Brazil, he was averse to the essay. Later, when his view changed 

concerning the directions assumed by Brazil’s modernity, he wrote a work capa-

ble of being identified with the genre, revealing the intimacy between the essay 

form and the treatment of national questions. Equally, it attested to the diffi-

culty of preserving the characteristic model of the essay form at a moment when 

the so-called national project was coming apart. In other words, the essay writ-

ing dominant in Brazil had been modelled on the same movement of valorising 

the nation’s singularities, a repository for reflecting on the viability of mod-

ernization in the country as a means of overcoming the country’s delayed pro-

gress, above all as a modality of exploring the potentialities of the civilizing 

principles on which the nation would rest. The inaugurated period rejected 

these beliefs that intermingled in the essays.

With the acceptance of the essay form, Florestan Fernandes deviated 

from the discursive pattern that he had previously affirmed, without, however, 

moving away from the sociologically founded and rigorously pursued analyses. 

From his commitment to the constitution of modern society in the tropics, 

passing through the observation of the fragile acclimatization of these values 

in Brazil, to the confirmation of the impossibility of attaining the state of a 

real civilization in the country, the sociologist travelled a path along which the 

directions taken by Brazilian history mixed with his own biography and his 

sociology. In this context it is possible to understand the different ways in which 

he reflected on the experience of the country in the course of modernization, 

as well as structuring a body of work that, though presenting ruptures, re-

sulted from a combination of conceptions of knowledge and analyses of the 

process of building modern society in Brazil, especially in his description of its 

impasses. For this reason, he transited between the monographic genres, con-

sidering them closer to scientific discourse, and the essay form, without, though, 

ever abandoning the primacy of disciplinary interpretation. Naturally, this move-

ment was suffused with the ‘drama’ of Brazil’s modern formation.

At a moment when the country is singularized by the fragility of its 

institutions, the blurring of the future and the continued resistance of its lead-
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ers to civil transformation, revisiting the work of Florestan Fernandes through 

the filter of its contribution to understanding the deviations that the defining 

values of modern culture have taken in Brazilian society allows us both to re-

evaluate the conceptions of the country’s formation and reveal the distance 

between intentions and the unforeseen and unusual effects of human action 

in contexts like Brazil’s. It may be precisely here that we can identify his main 

contribution to a new conception of the formation of modern society in Brazil.
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 NOTES

1 Many of the observations made in this article are deve-

lopments of analyses that I have pursued in other texts 

on Florestan Fernandes.

2 The book O saber militante: ensaios sobre Florestan Fernandes 

– the result of a seminar dedicated to the author – contains 

in-depth analyses on the sociologist’s production and 

trajectory and is the first more systematic publication on 

the topic. But despite this fact, the politically-oriented 

nature of various essays is notable. See D’Incao (1987).

3 Other prominent publications dedicated to examining di-

verse aspects of Florestan Fernandes’s trajectory were pu-

blished over the same period. See Martinez (1998) and 

Martins (1998). The book Ideologia da cultura brasileira (1933-

1974), by Carlos Guilherme Mota (1977), contains a pionee-

ring portrait of Florestan Fernandes. Collections edited 

during the same period selected Florestan Fernandes 

among the analysed authors. See Cohn (1999). Also during 

the period, the following were published: Soares (1997); 

Garcia (2002), the result of a doctoral thesis presented in 

1997; and Arruda & Garcia (2003). The books by Heloisa 

Pontes (1998) and Fernanda Areas Peixoto (2000), though 

dealing with other themes, contain interesting compara-

tive analyses on Florestan Fernandes. 

4 In an article published in 2004, I called attention to the 

problem, emphasizing that the set of analyses that produ-

ce a sociology of sociology “obliges a return to the same 

problems, revealing shared frameworks of values” (Arruda, 

2004: 116). 

5 On the intervention project contained in Fernandes’s so-

ciology, see Arruda & Garcia (2003), especially part 2.

6 On the repercussions of conservative modernization in the 

cultural sphere, see Arruda (2015a). 

7 Among the vast critical literature analysing the positions 

on the obstacles to the modern in Euclides da Cunha, this 

book by José Leonardo do Nascimento stands out due to its 

exploration of the role of scientificism in the constitution 

of Cunha’s vision of Brazil and his approach to aesthetics.

8 A sizeable bibliography exists on the so-called crisis of 

the left. I shall dispense with discussing it since it lies 
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outside the scope of the present article. See Martins (2016) 

and Singer (2012).

9 Dimitri C. Fernandes (2017: 102) stresses that despite this 

potential for the “conceptual self-consciousness imbuing 

the present-day sociology of culture, a certain confusion 

or disagreement can also be seen with regard to the han-

dling and comprehension of ‘culture.’” In my view, howe-

ver, the sociology of culture developed a solid and diver-

sified conceptual framework that allows its practitioners 

to construct interpretations based on a variety of objects. 

Furthermore, achieving complete consensus within our 

disciplines is always highly unlikely.

10 Nuances exist among the interpretations originating from 

the sociology of culture and Brazilian social thought, or 

among what were denominated contextual and textual 

analyses. See Maia (2009); Bastos & Botelho (2010). For a 

nuanced analysis of the question, see Fernandes (2017). 

11 In a recent interview, the economist Luís Gonzaga de Mel-

lo Beluzzo (2017) asserted: “I’m not going to talk about eli-

tes because Brazil has no elite. Brazil has the rich, gene-

rally uncultured and accustomed to spout nonsense about 

everything. These were the people responsible for the im-

peachment [of Dilma Rousseff ] [...]. Democracy and the 

rule of law are not exactly the values preached by those 

folk who took to the streets in their yellow [football] shirts 

[...]. Democracy is the regime of the weak. Through it the 

weak can express themselves [...]. What worries me most 

is this social arrangement and the manifestation of power 

of these sectors who feel no connection to the poorest po-

pulation”.

12 Paulo Arantes, in a well-known essay examining the im-

pact of Brazilian intellectual life on the formation of the 

nation, argues that this problem is linked to the cosmo-

politan intellectual in peripheral societies. See Arantes 

& Arantes (1997: 21). 

13 The polemic between Florestan Fernandes and Guerreiro 

Ramos, which erupted during the First Brazilian Sociology 

Congress, held in Rio de Janeiro in 1955, tends to be trea-

ted as a watershed in the history of the social sciences 

in Brazil, since it ref lects diverse positions on the nature 

of the discipline. While Fernandes called for a scientific 
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sociology, universal from the viewpoint of its reference 

points, Guerreiro Ramos advocated a national sociology 

capable of promoting the self-awareness of nation. See 

Oliveira (1995); Arruda (2015b: chapter 3); and Jackson & 

Barboza (2017).

14 Karl Mannheim was an important author in Brazil, espe-

cially in the 1950s, due to the prominent role that he attri-

buted to intellectuals, as well as to democratic planning. 

See Mannheim (1963).

15 A term for someone of both European and African descent 

[T.N.].

16 The author makes use of Sombart’s categories. See Fer-

nandes (1975a: 16).

17 I agree, however, with the interpretation of Dimitri C. Fer-

nandes (2017: 117) for whom “the period did not call into 

question the study of culture by culture, of cultural stu-

dies by themselves, or the visualization of the connec-

tions between culture and society through a methodology 

adapted to the object of culture.” 

18 Florestan Fernandes based his analysis on the ideological 

and utopian dimensions of liberalism in Karl Mannheim.
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A ATUALIDADE DE FLORESTAN FERNANDES

Resumo

O artigo propõe repensar a obra de Florestan Fernandes no 

entrecruzamento dos textos sobre a “formação”, de certas 

referências analíticas oriundas da sociologia da cultura e 

dos estudos sobre pensamento social brasileiro. Nessa pers-

pectiva, realça as dimensões culturais da produção socio-

lógica do autor, a partir da sua análise sobre a constituição 

dos valores modernos em sociedades periféricas como a 

brasileira. Finalmente, revê a sua contribuição no crivo da 

crise do Brasil contemporâneo, buscando elucidar questões 

intrínsecas ao nosso tempo.

THE CONTEMPORARY RELEVANCE OF 

FLORESTAN FERNANDES

Abstract

The article proposes to rethink the work of Florestan Fer-

nandes at the intersection of the texts on ‘national forma-

tion,’ certain analytic references originating from the so-

ciology of culture, and studies of Brazilian social thought. 

From this perspective, it emphasizes the cultural dimen-

sions of the author’s sociological output, based on his 

analysis of the constitution of modern values in periph-

eral societies like Brazil’s. Finally it revisits his contribution 

through the filter of the crisis of contemporary Brazil, seek-

ing to elucidate questions intrinsic to our own era.
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A análise da obra e da trajetória de Florestan Fernandes já conta com enorme 

acervo de trabalhos. As condicionantes sociais de sua carreira profissional (Mi-

celi, 1989; Blanco & Jackson, 2014a), o engate de sua origem “plebeia” com uma 

certa orientação teórica de análise (Cohn, 2005), seu papel na renovação da 

linguagem sociológica e suas conexões com o processo mais amplo de moder-

nização social e cultural (Arruda, 2001), suas contribuições para a formação de 

uma perspectiva teórico-metodológica sobre a sociedade brasileira, comparti-

lhada ao longo das várias gerações de cientistas sociais (Bastos, 2002), o poten-

cial teórico de suas formulações para os problemas do presente (Bastos, 2011; 

Brasil Jr., 2013; Brasil Jr. & Botelho, 2017) – essas são algumas das múltiplas 

possibilidades de abordar o seu lugar nas ciências sociais brasileiras.

Neste artigo, investigamos o caso de Florestan Fernandes de um ângulo 

diferente e até aqui pouco explorado: sua circulação internacional.1 Se já acu-

mulamos considerável conhecimento sobre as relações do autor com a socie-

dade brasileira, acreditamos que o mapeamento de sua circulação fora do país, 

bem como de alguns de seus produtos intelectuais, permitirá trazer novas 

questões e perspectivas de análise. Em pesquisa recente, que comparou o grau 

de articulação internacional dos projetos acadêmicos desenvolvidos por Gino 

Germani, Luiz de Aguiar Costa Pinto e Florestan Fernandes, nas cidades de 

Buenos Aires, Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente, já foram trazidos 

elementos importantes nessa direção (Blanco & Jackson, 2014b), que procuramos 
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aprofundar para o caso específico de Fernandes. A fim de revelar essas novas 

dimensões, neste primeiro esforço de análise que tentamos aqui, exploramos 

três eixos fundamentais: (1) a identificação das especificidades da circulação 

internacional de Florestan Fernandes à luz da trajetória modal dos sociólogos 

de sua geração que lideraram a formação da disciplina na América Latina; (2) 

o mapeamento da circulação de sua produção intelectual fora do Brasil, toman-

do como material de análise seus artigos publicados em revistas estrangeiras, 

sua participação em eventos científicos internacionais e as resenhas de suas 

obras feitas no exterior; (3) o delineamento de algumas hipóteses explicativas, 

as quais incidem especialmente na necessidade de distinguir conceitualmente 

os termos “internacionalização” e “circulação internacional”, a fim de explicar 

o caso de Florestan Fernandes. No final do texto, trazemos algumas indicações 

a respeito dos possíveis efeitos de sua circulação internacional em sua teori-

zação sociológica da América Latina.

 

TRAjETóRIA MODAL E O CASO DE FLORESTAN FERNANDES

A circulação internacional (e regional) de Florestan Fernandes e de sua produ-

ção intelectual ganha fôlego após o golpe de 1964, quando seu empreendimen-

to intelectual se vê ameaçado pelo avanço do fechamento político. Um segun-

do condicionante dessa maior circulação internacional serão suas estadas 

acadêmicas nos Estados Unidos (na Columbia University, em Nova York, e na 

Yale University, em New Haven) e sua posterior permanência no Canadá, depois 

da aposentadoria compulsória, em 1969.2 Em comparação com a trajetória mo-

dal dos sociólogos contemporâneos a Fernandes que também tiveram um papel 

destacado no período de formação das ciências sociais na América Latina, sua 

circulação internacional é mais tardia. Todos eles – José Medina Echavarría 

[1903-1977], Gino Germani [1911-1979], Luiz de Aguiar Costa Pinto [1920-2002], 

Aldo Solari [1922-1989], Pablo González Casanova [1922] e Orlando Fals Borda 

[1925-2008] – exibem trajetórias de formação e de atuação profissional de alta 

mobilidade3 em um espaço acadêmico em rápido processo de internacionali-

zação, como resultado das iniciativas dos diferentes organismos internacionais 

criados depois da Segunda Guerra Mundial (Unesco, OEA, ONU, Cepal) e das 

principais instituições de mecenato acadêmico (fundações Ford e Rockefeller). 

Essa mobilidade, como veremos em seguida, condicionou favoravelmente a 

circulação e a recepção de suas obras – o contrário teria acontecido precisa-

mente com as de Fernandes, que, podemos conjecturar, obedeceu à sua menor 

circulação internacional até meados dos anos 1960.

A maioria deles passou por experiências de formação no exterior (Estados 

Unidos, Alemanha e França),4 o que lhes permitiu acumular um capital linguístico 

e social que, mais tarde, mobilizariam em distintas frentes de atuação intelectual 

e profissional (no mercado editorial, como editores e tradutores,5 nas negociações 

com as instituições internacionais de financiamento e no emergente mercado de 
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postos da nova burocracia internacional das agências de planejamento econômi-

co, social e educacional). Tiveram papéis destacados nos principais centros regio-

nais/internacionais de ensino, como a Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (Flacso), e de pesquisa, como o Centro Latino-Americano de Pesquisas 

em Ciências Sociais (Clapcs), e em organismos de informação e de planejamento, 

como a Comisión Económica para América Latina (Cepal) e o Instituto Latinoame-

ricano de Planificación Económica y Social (Ilpes). Participaram em projetos cole-

tivos de pesquisa de caráter internacional. Todos integraram o comitê diretor da 

Revista Latinoamericana de Sociología (RLS), do Instituto Torcuato Di Tella, e a maio-

ria integrou outra revista regional, América Latina, do Clapcs. Vários deles foram 

membros ativos – chegando a ocupar posições de comando político – da Interna-

tional Sociological Association (ISA).6 Dado esse alto grau de mobilidade de suas 

trajetórias, todos publicaram em editoras e revistas de distintos países da região, 

especialmente do México e da Argentina, países que, naquele momento, conta-

vam com o mercado de editoras e de revistas especializadas em ciências sociais 

de língua espanhola mais importante da América Latina.

Diferentemente deles, Fernandes esteve praticamente ausente das princi-

pais apostas coletivas dos sociólogos “científicos” no cone sul. Não participou das 

instituições regionais de ensino e de pesquisa (Flacso e Clapcs), não enviou estu-

dantes à Flacso, ainda que o Brasil, junto com o México, a Argentina e o Chile, tenha 

sido um dos principais usuários dessa instituição.7 Não por acaso, a cidade de São 

Paulo tampouco foi a sede dos seminários e congressos internacionais que duran-

te o período reuniram a flor e a nata das ciências sociais latino-americanas8 – em-

bora Fernandes e seu “grupo” da cadeira de sociologia I da USP tenham participa-

do de vários (e importantes) eventos patrocinados pelo Clapcs no Rio de Janeiro. A 

geografia cultural desses eventos, concentrada nas cidades de Santiago de Chile, 

Buenos Aires e Rio de Janeiro, revela os centros de gravitação dessa aliança inte-

lectual em curso. Fernandes tampouco deu aulas ou conferências na Flacso, como 

fizeram alguns de seus contemporâneos.9 Não integrou o comitê de América Latina, 

a revista publicada pelo Clapcs. Somente em meados da década de 1960 é que ele 

se integrou ao comitê da Revista Latinoamericana de Sociología (RLS), fundada por 

Gino Germani em 1965, embora não tenha chegado a publicar ali nenhum artigo.10 

No entanto, a escola de sociologia liderada por Fernandes na USP esteve muito 

bem representada na RLS, mediante a colaboração de seus principais ex-alunos 

ou colaboradores próximos, como Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni, 

Luciano Martins, Francisco Weffort, Marialice Mencarini Foracchi e Leôncio Mar-

tins Rodrigues. Fernandes tampouco participou das pesquisas coletivas sobre 

América Latina, como “Estratificação e mobilidade social em quatro países da 

América Latina (Argentina, Brasil, Chile e Uruguai)”, levada a cabo por Clapcs, 

Flacso e o Instituto de Sociologia da Universidade de Buenos Aires, nem participou, 

como alguns de seus congêneres, da emergente – e muito norte-americanizada – 

organização internacional da disciplina.
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É inegável que a fraca integração de Fernandes a essa comunidade inte-

lectual latino-americana das ciências sociais em formação condicionou a pers-

pectiva cognitiva de sua obra, toda ela concentrada na sociedade brasileira – 

diferentemente de seus coetâneos, que se lançaram a exames abrangentes e 

comparativos sobre a América Latina, atitude certamente condicionada tanto 

por sua participação em organizações regionais de ensino e pesquisa (Flacso e 

Clapcs) como também por suas atuações profissionais em organismos interna-

cionais (Cepal, Ilpes, Unesco, etc.). A condição de estrangeiros de vários deles 

– Medina Echavarría, Germani, Peter Heintz [1920-1983] e Rodolfo Stavenhagen 

[1932-2016] – operou sem dúvida como um reforço dessas disposições de posi-

ção. José Medina Echavarría escreveu dois livros importantes sobre América 

Latina, El desarrollo social de América Latina en la pos-guerra (1963) e Consideracio-

nes sociológicas sobre el desarrollo económico en América latina (1964), como fun-

cionário da Cepal, o primeiro deles preparado em colaboração com Enzo Falet-

to e Luis Ratinoff, graduados na Escuela Latinoamericana de Sociología da 

Flacso. Jorge Graciarena [1922-2014] reuniu em Poder y clases sociales en el desar-

rollo de América latina (1967) trabalhos escritos como funcionário da Unesco em 

três cidades da América Latina: Bogotá, Montevidéu e Rio de Janeiro. Un para-

digma del desarrollo sociológico con especial referencia a América Latina (1970), do 

sociólogo suíço Peter Heintz, resultou de sua prolongada carreira profissional 

como funcionário da Unesco durante a década de 1950, em distintos países da 

América Latina, e que incluiu a direção da Escuela Latinoamericana de Socio-

logía da Flacso entre 1960 e 1965. Com vínculos frequentes com os distintos 

organismos internacionais e as agências filantrópicas norte-americanas de 

financiamento da ciência social (fundações Ford e Rockefeller), e com ativa 

participação nas distintas iniciativas regionais, Gino Germani adotou, desde 

muito cedo, um enfoque “latino-americano” e comparado. O arco de sua pro-

dução latino-americana compreende seus estudos tanto sobre a urbanização, 

a estratificação social e a mobilidade social na América Latina como suas aná-

lises relativas ao avanço da disciplina, reunidos em Política y sociedad en una 

época de transición (1962), Sociología de la modernización. Estudios teóricos, metodo-

lógicos y aplicados a América latina (1969), Urbanización, desarrollo y modernización. 

Un enfoque histórico y comparativo (1976) e em La sociología en América Latina (1964). 

Também Fernando Henrique Cardoso, um dos principais discípulos de Florestan 

Fernandes, adotou uma perspectiva latino-americana quando se radicou em 

Santiago de Chile, em 1964, depois do golpe, como funcionário do Ilpes e pro-

fessor da Flacso, tal como revelam seus trabalhos reunidos em Cuestiones de 

sociología del desarrollo en América Latina (1968) e Dependencia y desarrollo en Amé-

rica Latina (1969), em coautoria com Enzo Faletto. Um enfoque latino-america-

no também está presente em La sociología del cambio y el cambio de la sociología 

(1963) e Estructura de clases y cambio social (1964), de Luiz de Aguiar Costa Pinto, 

que entre 1957 e 1961 dirigiu um centro regional de pesquisas, o Clapcs, órgão 
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que também lançou a primeira revista “latino-americana” de ciências sociais, 

América Latina. Rodolfo Stavenhagen, que foi secretário-geral do Clapcs no Rio 

de Janeiro entre 1961 e 1964, publicou ao final desse período de funcionário 

internacional o seu trabalho mais célebre, Siete tesis equivocadas sobre América 

Latina (1965). Também Aldo Solari adotou um enfoque latino-americano e com-

parativo de forma correlata a sua integração às instituições regionais das ciên-

cias sociais e aos organismos internacionais, sobretudo os trabalhos que pu-

blicou como funcionário da Cepal e do Ilpes, como Educación, recursos humanos 

y desarrollo en América Latina (1968), El cambio social y la política de desarrollo social 

en América Latina (1969), Algunas reflexiones sobre la juventud latinoamericana (1971) 

e Problemas del desarrollo social de América Latina (1974). 

No quadro 1 (ver página 74), apresentamos os livros publicados por soció-

logos contemporâneos a Florestan Fernandes entre 1940 e 1975 em países/cida-

des da América Latina distintos do país de nascimento ou residência do autor. A 

informação contida no quadro permite advertir, em princípio, que a maioria dos 

livros publicados por esses sociólogos em países/cidades da América Latina dis-

tintos do país de nascimento ou residência dos autores listados se localiza entre 

finais da década de 1950 e inícios da década de 1970. Nesse período, precisamen-

te, foram criados os principais instrumentos de produção e de reprodução – cen-

tros de ensino e pesquisa, revistas e congressos – de um espaço transnacional e 

de uma aliança intelectual que atingiu a trajetória e a produção de seus princi-

pais beneficiários, ao lhes propiciar o acesso a circuitos de atuação profissional 

e de circulação regional da sociologia. As editoras em que esses livros foram pu-

blicados estavam sob o controle (direto ou indireto) dos distintos integrantes 

dessa aliança,11 operando, portanto, como instrumentos de reprodução ampliada 

do capital intelectual do grupo. 

Certamente, a comparativamente mais alta e diversa circulação de Me-

dina Echavarría – publicou cinco livros no México, um no Chile, dois na Argen-

tina e um no Uruguai – pode ser entendida à luz de sua grande mobilidade 

geográfica – entre 1939 e 1977, viveu em quatro países da América Latina: Mé-

xico, Colômbia, Porto Rico e Chile –, mobilidade em parte condicionada por sua 

condição de estrangeiro e de funcionário de organismos internacionais (Cepal 

e Ilpes). O mesmo se aplica ao caso de Aldo Solari (Cepal e Ilpes). Depois de seu 

primeiro livro na Argentina, publicado em 1955, Germani publicou o segundo 

e o terceiro livro no México e no Brasil (1956 e 1960, respectivamente, conforme 

o quadro), mas também, entre 1950 e 1968, publicou seis artigos na Revista 

Mexicana de Sociología, o que revela uma precoce circulação regional. Embora 

tenha lançado todos os seus primeiros livros no México, entre 1962 e 1965, Pa-

blo González Casanova publicou quatro artigos nas principais revistas de so-

ciologia da região, duas do Brasil (América Latina, publicação do Clapcs) e duas 

da Argentina (Desarrollo Económico e Revista Latinoamericana de Sociología), indi-

cador do importante grau de integração à rede latino-americana.
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Autor Título Editora14 País/cidade de 

publicação

Ano

José Medina 

Echavarría

Panorama de la sociología 

contemporânea

La Casa de España en 

México

México DF 1940

Sociología. Teoría y Técnica Fondo de Cultura 

Económica

México DF 1941

Responsabilidad de la inteligencia Fondo de Cultura 

Económica

México DF 1943

Presentaciones y planteos. 

Papeles de sociología

UNAM* / Instituto de 

Investigaciones Sociales

México DF 1953

Aspectos sociales del desarrollo 

económico

Andrés Bello Chile/Santiago de Chile 1959

Consideraciones sociológicas sobre 

el desarrollo económico

Solar/Hachette Argentina/Buenos Aires 1963

El desarrollo social de América 

latina en la posguerra

Solar/Hachette Argentina/Buenos Aires 1964

Consideraciones sociológicas sobre 

el desarrollo económico

Ediciones de la Banda 

Oriental

Uruguay/Montevideo 1964

Filosofía, educación y desarrollo Siglo XXI México DF 1967

Gino Germani La sociología científica UNAM / Instituto de 

Investigaciones Sociales

México DF 1956

Politica e masa Revista Brasileira de 

Estudos Políticos

Brasil/Minas Gerais 1960

Luiz de Aguiar 

Costa Pinto

La sociología del cambio y el 

cambio de la sociología

EUDEBA Argentina/Buenos Aires 1963

Estructura de clases y cambio 

social

Paidós Argentina/Buenos Aires 1964

Desarrollo económico y transición 

social

Revista de Occidente España/Madrid 1969

Nacionalismo y militarismo Siglo XXI México DF 1969

Estudios de sociología del 

desarrollo

Universidad 

de Antioquia

Colombia/Medellín 1970

Transición social en Colombia Universidad Nacional Colombia/Bogotá 1970

Voto y cambio Tercer Mondo Colombia/Bogotá 1971

Aldo Solari Las ciencias sociales en el 

Uruguay

Clapcs Brasil/Rio de Janeiro 1959

Sociología rural latinoamericana EUDEBA Argentina/Buenos Aires 1963

Elites y desarrollo en América 

latina

Paidós Argentina/Buenos Aires 1967

Educación, recursos humanos y 

desarrollo en América latina

Cepal Chile/Santiago de Chile 1968

El cambio social y la política 

de desarrollo social en América 

Latina

Cepal Chile/Santiago de Chile 1969

Algunas reflexiones sobre la 

juventud latinoamericana 

Ilpes Chile/Santiago de Chile 1971

Problemas del desarrollo social de 

América Latina

Ilpes Chile/Santiago de Chile 1974

Orlando Fals 

Borda

Las revoluciones inconclusas en 

América latina: (1809-1968)
Siglo XXI México 1968

Ciencia propia y colonialismo 

intelectual
Nuestro Tiempo

México 1970

El reformismo por dentro en 

América Latina
Siglo XXI México 1972

Quadro 112 
Livros publicados por sociólogos na América Latina13

* Universidad Nacional Autónoma de México
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De qualquer modo, a informação do quadro se torna ainda mais signifi-

cativa quando se percebe o contraste, em termos de circulação, entre Florestan 

Fernandes e seu conterrâneo, Luiz de Aguiar Costa Pinto. Enquanto este último 

publicou, entre 1963 e 1971, sete livros no mercado hispanofalante (dois em 

Buenos Aires, um no México, três na Colômbia e um na Espanha), o primeiro 

livro que Florestan Fernandes publicou fora do Brasil, e em língua espanhola, 

apareceu posteriormente a esse período, mais precisamente em 1978, no Mé-

xico, com La revolución burguesa en Brasil (Siglo XXI).15

A CIRCULAÇÃO DE FLORESTAN FERNANDES E DE SEUS PRODUTOS

A fim de mapear a produção e a circulação internacional de Florestan Fernandes, 

concentramos nossos esforços na localização de três tipos de materiais: os ar-

tigos que o autor publicou em revistas estrangeiras, isto é, editadas fora do 

Brasil; sua participação em eventos científicos internacionais – aqui, incluindo 

os ocorridos no Brasil –, e as resenhas sobre suas obras que saíram em revistas 

estrangeiras.16 À parte as dificuldades envolvidas neste levantamento, reputa-

mos que ele permite detectar não só a geografia de sua circulação, confrontan-

do-a com a trajetória modal identificada na seção anterior, mas também revelar 

quais materiais de Fernandes despertaram maior interesse fora do Brasil.

A curva que descreve a cronologia da produção intelectual de Florestan 

Fernandes nos mostra claramente que, no início de sua trajetória profissional, 

ele não esteve muito aberto à circulação internacional. Nas linhas que descre-

vem a evolução temporal dos três materiais aqui levantados – artigos, eventos 

internacionais e resenhas –, percebemos que há dois “picos” principais, isto é, 

que concentram as três linhas: os períodos 1964-1968 e 1969-1971. Esses dois 

períodos coincidem com sua maior mobilidade internacional: no primeiro, logo 

após o golpe militar, Fernandes passa uma temporada em Nova York, na Colum-

bia University, o que também lhe dá a oportunidade de circular por distintas 

instituições norte-americanas; no segundo, além da publicação da edição con-

densada em inglês (em volume único) dos dois tomos de A integração do negro na 

sociedade de classes, em 1969, dá-se sua estada como professor no departamento 

de sociologia da University of Toronto. De modo menos marcado, há um período 

anterior a esses dois picos, entre 1959 e 1963, em que Fernandes se conecta, 

embora não muito intensamente, aos eventos das redes latino-americanas e 

internacionais da sociologia; e um período posterior, de meados para finais da 

década de 1970, quando ele atua como professor visitante na Yale University e 

publica, já em 1981, seu segundo livro em inglês, Reflections on the Brazilian coun-

ter-revolution (1981).17
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Com efeito, observando-se a publicação de seus artigos no exterior, de-

pois da publicação de dois artigos na década de 1950, um na França – no Journal 

de la Societé des Americanistes, que traduziu para o francês parte de sua tese de 

doutorado – e outro na Alemanha – na revista Sociologus, com a tradução de Ana-

tol Rosenfeld do artigo “O desenvolvimento histórico-social da sociologia no 

Brasil” –, em 1952 e em 1956, respectivamente, passarão dez anos até que o autor 

volte a publicar em revistas estrangeiras. A partir de então (meados da década 

de 1960), porém, sua produção experimenta um processo de crescente interna-

cionalização. No quadro 2, identificamos, de acordo com as fontes disponíveis, 

todos os 23 artigos publicados pelo autor no exterior:

Gráfico 1 
Cronologia e quantidade dos artigos e da participação em eventos internacionais de 

Florestan Fernandes e das resenhas publicadas sobre sua obra
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Quadro 2

Artigos publicados por Florestan Fernandes 

em revistas estrangeiras
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Referência completa do artigo Ano País

La guerre et le sacrifice humain chez les Tupinamba
Journal de la Société des Américanistes, 41/1, p. 139-220

1952 França

Die Sozialgeschichtliche Entwicklung Der Soziologie in Brasilien
Sociologus, 6/2, p. 100-115

1956 Alemanha

Las ciencias sociales en Latinoamérica
Revista Mexicana de Sociología, 28/2, p. 251-289

1966 México

Aspectos da questão racial 
O tempo e modo, nov.-dez.

1966 Portugal

La persistencia del pasado
Revista Mexicana de Sociología, 28/4, p. 787-811

1966 México

The weight of the past
Daedalus, 96/2, p. 560-579

1967 Estados Unidos

Immigration and race relations in São Paulo
Présence Africaine, Nouvelle Série, 61, p. 103-120

1967 França

Beyond poverty: the Negro and the Mulatto in Brazil
Journal de la Société des Américanistes, 58, p. 121-137

1969 França

El drama del negro y del mulato en una sociedad que cambia
Mundo Nuevo, 33, p. 11-21

1969 França

Los dilemas de la reforma consentida 
Revista Paraguaya de Sociología, 6/16, p. 32-62

1969 Paraguai

Patrones de dominación externa en América Latina
Revista Mexicana de Sociología, 32/6, p. 1439-1459

1970 México

Os dilemas da reforma universitária consentida 
Revista Mexicana de Sociología, 32/4, p. 967-1004

1970 México

Universidad y desarrollo
Aportes, 17, p. 133-158 

1970 França

Las pautas de la dominación externa en América Latina
Revista Paraguaya de Sociología, 7/19, p. 89-103

1970 Paraguai

Más allá de la pobreza: el negro y el mulato en Brasil
Revista Mexicana de Sociología, 33/2, p. 253-269

1971 México

Rassenbeziehungen in Brasilien: Mythos und Wirklichkeit
Brasilien heute, Frankfurt/M, p. 84-105 

1971 Alemanha

The autocratic bourgeois model of capitalist transformation 
International Journal of Sociology, 11/1-2, p. 51-125

1981 Estados Unidos

Bibliography: selected writings of Florestan Fernandes
International Journal of Sociology, 11/1-2, p. 183-185

1981 Estados Unidos

The lost generation
International Journal of Sociology, 11/1-2, p. 143-182

1981 Estados Unidos

On the formation and development of the competitive social order
International Journal of Sociology, 11/1-2, p. 3-50

1981 Estados Unidos

Revolution or counter-revolution?
International Journal of Sociology, 11/1-2, p. 126-142

1981 Estados Unidos

Reform and revolution
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 12/23, p. 15-28

1987 Canadá

O historiador enquanto jovem 
Luso-Brazilian Review, 32/2, p. 89-92

1995 Estados Unidos
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Analisando essa produção internacional em artigos, podemos observar 

algumas tendências. Em termos da geografia de sua circulação, dos 23 artigos, 

sete foram publicados nos Estados Unidos, cinco no México, cinco na França, 

dois no Paraguai, dois na Alemanha, um no Canadá e um em Portugal, ou seja, 

ele publica com mais frequência em revistas norte-americanas e europeias, o 

que também se mostra consistente com as traduções de seus livros no exterior, 

uma vez que dois deles foram vertidos para o inglês, The negro in Brazilian so-

ciety (1969) e Reflections on the Brazilian counter-revolution (1981), e um para o 

alemão, em dois volumes, Die Integration des Negers in die Klassengesellschaft18 

(1969, 1977). Em espanhol, saiu apenas a edição mexicana de La revolución bur-

guesa en Brasil (1978),19 pela Siglo XXI, a editora mexicana que, àquela altura, 

liderava o mercado do livro de ciências sociais da América Latina.20 Ainda no 

que se refere aos artigos, o salto das publicações nos Estados Unidos no come-

ço da década de 1980 se deve precisamente à publicação de seu segundo livro 

em inglês – que reuniu os artigos publicados ao mesmo tempo no International 

Journal of Sociology –, promovido por Warren Dean, autor de um livro clássico 

sobre a industrialização de São Paulo.

Do ponto de vista dos temas, vemos uma forte presença da questão 

racial nesses artigos – o que também se revela consistente com a escolha dos 

livros traduzidos para o inglês e o alemão –, além da incorporação progressiva, 

a partir de meados dos anos 1960, de um enfoque mais regional dos problemas, 

colocando-se em sintonia com a “regionalização” e com a “latino-americaniza-

ção” que experimenta a disciplina desde finais da década de 1950 (Blanco, 2009; 

Blanco & Sorá, no prelo; Brasil Jr., 2013; Bringel et al. 2015).

Outro material que nos ajuda a visualizar a circulação internacional de 

Fernandes diz respeito a sua participação em congressos e seminários inter-

nacionais. De acordo com as fontes disponíveis, compilamos o quadro 3:

Quadro 3  

Trabalhos apresentados por Florestan Fernandes 

em eventos científicos internacionais

* International Congress of Americanists

** Asociación Latinoamericana de Sociología

*** International Sociological Association
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Seminário Trabalho apresentado Ano Local Patrocínio

XXXI Congresso Internacional de Americanistas Caracteres rurais e 
urbanos na formação 
e desenvolvimento da 
cidade de São Paulo

1954 São Paulo ICA*

Resistências à Mudança Atitudes e motivações 
desfavoráveis ao 
desenvolvimento

1959 Rio de Janeiro Clapcs

Seminário sobre Aspectos Sociais do 
Desenvolvimento Econômico na América Latina

Padrão e ritmo de 
desenvolvimento na 
América Latina

1960 Cidade do 
México

Unesco

VI Congresso Latino-Americano de Sociologia Possibilidades 
e limitações da 
investigação sociológica 
na América Latina

1961 Caracas ALAS**

V Congresso Mundial de Sociologia A comunicação entre 
o sociólogo e o grande 
público

1962 Washington ISA***

The Conference on Race and Class in Latin 
America during the National Period

Imigração e relações 
raciais

1965 Nova York Cornell University; 
Columbia University

Conferência sobre Estudos Latino-Americanos As ciências sociais na 
América Latina

1965 Rio de Janeiro Clapcs

Conferência do Departamento de Relações 
Sociais

A dinâmica da mudança 
sociocultural no Brasil

1965 Cambridge, 
Mass.

Harvard University

VI Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros

Crescimento econômico 
e instabilidade política 
no Brasil

1966 Cambridge, 
Mass.

Harvard University

Segundo Colóquio Científico Ultramarino das 
Universidades e Escolas Superiores da Alemanha 
Ocidental (“Problemas das sociedades em 
desenvolvimento industrial”)

Sociedade de classes e 
subdesenvolvimento

1967 Münster Universität Münster

Conference on Race and Color A persistência do passado 1968 Copenhagen The American Academy 
of Arts and Science; The 
Congress of Cultural 
Freedom

Minorias na América Latina e nos Estados 
Unidos

Além da pobreza: o negro 
e o mulato no Brasil

1969 Nova York The College of the 
Finger Lakes

Workshop da School of Graduate Studies da 
Universidade de Toronto

Sociólogos: os novos 
mandarins?

1969 Toronto University of Toronto

Conferência na Universidade de Toronto A ditadura militar e os 
papéis políticos dos 
intelectuais na América 
Latina

1970 Toronto University of Toronto

Conferência na Universidade de Toronto Padrões de dominação 
externa na América 
Latina

1970 Toronto University of Toronto

IX Congreso Latinoamericano de Sociología Os dilemas da reforma 
universitária consentida

1970 México, DF ALAS

A natureza do fascismo e a relevância do 
conceito de ciência política contemporânea 
(mesa-redonda)

Notas sobre o fascismo 
na América Latina

1971 Cambridge, 
Mass.

Harvard University

Seminário sobre classes sociais na América 
Latina

Classes sociais na 
América Latina

1971 Mérida U. N. Autónoma de 
México

X Congresso Latino-Americano de Sociologia Sociologia, modernização 
autônoma e revolução 
social

1972 Santiago de 
Chile

ALAS

Debate sobre A revolução burguesa no Brasil Um ensaio de 
interpretação sociológica

1976 Austin Texas University

Perspectivas comparadas sobre a escravidão nas 
sociedades de plantação do Novo Mundo

A sociedade escravista 
no Brasil

1976 Nova York New York Academy of 
Sciences
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Em relação à sua participação em eventos científicos internacionais, 

observamos que, do total de 21 eventos, realizados entre 1954 e 1976, mais de 

dois terços ocorreram em cidades do hemisfério norte e foram organizados em 

sua maioria por universidades norte-americanas; e menos de um terço desses 

seminários foi organizado por organismos regionais de pesquisa em ciências 

sociais, como o Clapcs, ou associações profissionais, como a Alas. 

Por fim, também localizamos as resenhas de livros de Florestan Fernan-

des publicadas em revistas estrangeiras. Esse material pode revelar, de outra 

perspectiva, o impacto e a circulação de sua produção fora do Brasil. Mediante 

consulta às bases de indexação de periódicos e aos materiais disponíveis, che-

gamos ao quadro 4 (página seguinte).

Do total de 31 resenhas de livros de Fernandes publicadas no exterior 

nos 30 anos compreendidos entre 1954 e 1984, apenas três apareceram em re-

vistas do hemisfério sul, uma delas na Revista Latinoamericana de Sociolgía, e 

assinada por um aluno do autor, Gabriel Cohn, e as outras duas na América La-

tina, e também nesses casos os dois resenhistas são brasileiros, Roque de Barros 

Laraia e Manuel Diégues Júnior. As 28 resenhas restantes foram publicadas em 

revistas reconhecidas de sociologia e das ciências sociais, em sua maioria dos 

Estados Unidos, como American Sociological Review, Sociology and Social Research, 

American Anthropologist e em importantes revistas acadêmicas, norte-americanas 

ou britânicas, especializadas na América Latina, como The Hispanic American 

Historical Review, Journal of Latin American Studies e The Americas.

Chama a atenção o fato de que, do conjunto das resenhas, 16 (um pouco 

mais da metade) sejam dedicadas a A integração do negro na sociedade de classes 

em suas várias edições, em português, inglês e alemão. O que discrepa da me-

nor atenção recebida por Reflections on the Brazilian counter-revolution (1981) e A 

revolução burguesa no Brasil (1975), com duas resenhas cada – embora, cabe lem-

brar, A revolução burguesa no Brasil também tenha sido tema de seminário nos 

Estados Unidos. 

Quadro 4 
Resenhas de livros de Florestan Fernandes 

em revistas estrangeiras21

 



81

artigo | alejandro blanco  e antonio brasil jr.

Resenhista Livro resenhado Revista País Ano

Robert C. Williamson Ensaio sobre o método de 

interpretação funcionalista na 

sociologia

Sociology & Social Research EUA 1954

Harry W. Hutchinson A etnologia e a sociologia no 

Brasil

The Hispanic American Historical Review EUA 1960

Raymond S. Sayers O padrão de trabalho científico 

dos sociólogos brasileiros

Revista Hispánica Moderna EUA 1960

Roger Bastide Mudanças sociais no Brasil L’Année Sociologique (1940/1948-) FRA 1961

J. V. D. Saunders Mudanças sociais no Brasil The Hispanic American Historical Review EUA 1962

Roger Bastide Folclore e mudança social na 

cidade de São Paulo

L’Année Sociologique (1940/1948-) FRA 1963

Roque de Barros Laraia A organização social dos 

Tupinambá

América Latina BRA 1964

Manuel Diégues Júnior A integração do negro na 

sociedade de classes

América Latina BRA 1965

Roger Bastide A integração do negro na 

sociedade de classes

L’Année Sociologique (1940/1948-) FRA 1965

Gabriel Cohn A integração do negro na 

sociedade de classes

Revista Latinoamericana de Sociología ARG 1966

Lawrence Nevins A integração do negro na 

sociedade de classes

The Hispanic American Historical Review EUA 1967

Norman E. Whitten, Jr. The negro in Brazilian society American Anthropologist EUA 1970

Evelyn Ina Montgomery The negro in Brazilian society American Sociological Review EUA 1970

William Petersen The negro in Brazilian society The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science

EUA 1970

Anani Dzidzienyo The negro in Brazilian society Race EUA 1970

Parke Renshaw The negro in Brazilian society The Hispanic American Historical Review EUA 1970

F. Henriques The negro in Brazilian society International Affairs ING 1970

José Manuel Roio Sociedade de classes e 

subdesenvolvimento

Análise Social POR 1970

Egil Fossum The negro in Brazilian society Acta sociológica * 1971

Michael Banton The negro in Brazilian society Sociology ING 1971

Philip Mason The negro in Brazilian society Jewish Journal of Sociology ING 1971

K. B. Die Integration des Negers in 

die Klassengesellschaft

Politische Vierteljahresschrift ALE 1971

Robert Conrad The negro in Brazilian society The Americas EUA 1972

Roy A. Glasgow The negro in Brazilian society Political Science Quarterly EUA 1972

Marialice Foracchi Educação e sociedade no Brasil International Review of Education * 1972

Robert M. Levine Comunidade e sociedade no 

Brasil

The Hispanic American Historical Review EUA 1974

Herbert Minnich Comunidade e sociedade no 

Brasil

Luso-Brazilian Review EUA 1974

Jordan M. Young A revolução burguesa no Brasil The Hispanic American Historical Review EUA 1975

Carlos Guilherme Mota A revolução burguesa no Brasil Luso-Brazilian Review EUA 1977

Robert M. Levine Reflections on the Brazilian 

counter-revolution

The Hispanic American Historical Review EUA 1982

Paul Cammack Reflections on the Brazilian 

counter-revolution

Journal of Latin American Studies ING 1984
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Focalizando apenas a circulação de Florestan Fernandes na América 

Latina, mediante os dados apresentados, ela pode ser considerada relativamen-

te tardia, caso comparada com a trajetória modal de seus contemporâneos, 

apresentada na seção anterior. Isso pode ser visualizado de modo apenas indi-

cativo – dadas as limitações da ferramenta Google Ngram22 – na quantidade de 

referências a seu nome no corpus “Spanish” do Google Books entre 1940 e 1980, 

quando confrontado com os nomes dos outros sociólogos mencionados neste 

trabalho. Vejamos o gráfico na página seguinte.

A curva que descreve as menções ao termo “Florestan Fernandes” no 

corpus “Spanish” do Google Books mostra-se consistente com os dados ante-

riormente apresentados. Ela cresce lentamente a partir de 1960, chega ao ápice 

por volta de 1970 e depois se mantém relativamente estável até o final da dé-

cada. É claro que publicar preferencialmente em português afeta o impacto de 

Fernandes nas publicações em língua espanhola. Por essa razão, um interes-

Gráfico 2

Concentração geográfica (por país) dos artigos e da participação 

em eventos internacionais de Florestan Fernandes e das resenhas 

publicadas sobre sua obra
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Gráfico 3

Quantidades de referências aos nomes dos sociólogos 

latino-americanos no corpus “Spanish” do Google Books

sante caso de controle é o de Luiz de Aguiar Costa Pinto, sociólogo que, ao 

contrário de Fernandes, esteve diretamente envolvido na criação e dinamização 

de uma rede latino-americana de sociologia (Bringel et al., 2015; López & Araú-

jo, 2011). Entre 1955 e 1970, Costa Pinto é mais referido que Fernandes nesse 

corpus textual, situação que só se inverte a partir de 1972, o que revela a impor-

tância do capital social (capital de relações sociais) na valorização do capital 

científico detido. Por outro lado, como seria de esperar, as menções a Gino 

Germani, Orlando Fals Borda, José Medina Echavarría e Aldo Solari, nessa ordem, 

são consideravelmente maiores que no caso dos sociólogos brasileiros – e, pa-

ra fins de registro, vale mencionar como Germani e Echavarría se alternam na 

“liderança” das menções em dois períodos distintos, o último até 1950 e o pri-

meiro entre 1950 e 1980.

Possivelmente a publicação de apenas um livro em espanhol, e mesmo 

assim tardiamente, pode ter conspirado contra uma circulação mais efetiva da 

obra de Florestan Fernandes pelo mundo hispanofalante, pois apenas em 1978 

foi lançado La revolución burguesa en Brasil, pela Siglo XXI. Também poucos ca-

pítulos de livro publicados por Fernandes saíram em espanhol e, de novo, algo 

tardiamente. Depois de “Posibilidades y limitaciones de la investigación socio-

lógica en la América Latina”, disponível nos Anais do VI Congreso Latinoamerica-
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no de Sociología, realizado em 1961, em Caracas, e de “Esquema y ritmo del de-

sarrollo en América latina”, em Aspectos sociales del desarrollo económico en Amé-

rica latina, edição preparada por Egbert de Vries e José Medina Echavarría (Unes-

co, 1962), resultado de um seminário no México, em 1960, somente em 1970 

reaparece outro capítulo, “El negro y la revolución burguesa”, incluído em Amé-

rica Latina: ensayos de interpretación sociológico-política, em coletânea dirigida por 

Fernando Henrique Cardoso e Francisco Weffort no Chile (Editorial Universita-

ria, 1970). Um pouco depois, no volume organizado por Raúl Benítez Zenteno, 

Las clases sociales en América Latina (Siglo XXI, 1973), aparece o texto “Problemas 

de conceptualización de las ciencias sociales en América latina”. Por fim, ainda 

no México, é publicado “Modelos de dominio externo en América latina”, em 

Anouar Abdel-Malek, Sociología del imperialismo (Instituto de Investigaciones 

Sociales, 1977). 

Seja como for, cumpre registrar que o texto “Problemas de conceptuali-

zación de las ciencias sociales en América Latina”, apresentado em seminário 

realizado na cidade de Mérida, no México, em 1971, recebeu comentário de três 

reconhecidos sociólogos da região – Rodolfo Stavenhagen, Jorge Graciarena e 

Jorge Martínez-Rios –, além de figurar ao lado dos textos de Alain Touraine e de 

Nicos Poulantzas, que igualmente foram comentados por autores especialmen-

te selecionados para tal. Além disso, o livro organizado por Benítez Zenteno, que 

não só reuniu os textos apresentados, mas também os principais debates do 

seminário, foi continuamente reeditado de 1973 a 1998, quando chega à 11a  re-

edição – o que pode ter favorecido maior circulação da produção de Fernandes 

na região. Embora organizado pelo Instituto de Investigaciones Sociales da Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (Unam), a publicação dos anais desse 

seminário replica o modelo já adotado anteriormente pelo Clapcs, que também 

incluía nos anais de seus principais eventos os debates presenciais, ao lado das 

comunicações apresentadas. Em certo sentido, tanto pelos autores escolhidos 

quanto por sua composição internacional, o seminário de Mérida pode ser com-

parado a outros eventos patrocinados pelo Clapcs no Rio de Janeiro, como os 

seminários “Resistências à mudança” (1959) (Ferreira, 1999), “As ciências sociais 

na América Latina” (Fernandes,1965) – feito em parceria com o Joint Committe 

on Latin American Studies, dos Estados Unidos – e “Sociologia do desenvolvi-

mento: aspectos teóricos e metodológicos” (1968) (Grisendi, 2014). Se levarmos 

em consideração que Fernandes foi participante destacado no seminário de 1959 

– em que esteve em uma das principais sessões do evento, ao lado de Charles 

Wright Mills e de Gino Germani – e no de 1965 – para o qual redigiu o informe 

sobre as ciências sociais na América Latina, além de assinar a orelha da publi-

cação dos Anais do seminário –, vemos que ele esteve presente em alguns dos 

principais momentos do debate latino-americano da disciplina.

Tomando os dados apresentados em conjunto – artigos, seminários e 

resenhas –, podemos imputar a relativa concentração geográfica da circulação 



85

artigo | alejandro blanco  e antonio brasil jr.

latino-americana de Fernandes no México ao timing de sua circulação regional. 

México foi o país da América Latina em que o autor publicou cinco de seus 20 

artigos no exterior – todos na Revista Mexicana de Sociología –, aos quais se somam 

apenas os outros dois que saíram na Revista Paraguaya de Sociología. Seu único 

livro em espanhol e dois dos capítulos publicados em espanhol, como vimos 

acima, foram publicados no México. Não há dúvidas de que essa circulação con-

centrada no país asteca esteve condicionada por razões políticas: desde meados 

da década de 1970, as ditaduras do cone sul (especialmente as que se iniciaram 

em 1973 no Chile e no Uruguai e em 1976 na Argentina, países em que as ciências 

sociais tinham conhecido desenvolvimento muito expressivo) fecharam os cur-

sos de ciências sociais, provocando o exílio de seus professores, muitos dos 

quais se radicaram no México, convertendo esse país no anfitrião de muitos 

cientistas sociais da região. Estando a salvo das ditaduras que afetaram a vida 

intelectual de vários países do cone sul (incluindo o Brasil), o México contava, 

ademais, com importante infraestrutura e tradição nas ciências sociais (insti-

tuições de ensino, pesquisa, revistas, editoras). Sua condição de país anfitrião 

para os exilados das ciências sociais latino-americanas o colocou no centro de 

gravitação do desenvolvimento das ciências sociais latino-americanas. Tudo 

isso torna compreensível o fato de que essa circulação de Fernandes pela Amé-

rica Latina se tenha concentrado nesses anos quase exclusivamente no México.

HIPóTESES ExPLICATIVAS

A circulação internacional dos agentes depende de diversos fatores, sendo ss mi-

grações (voluntárias ou forçadas) um deles. As relações de força desiguais entre 

países centrais e periféricos, que promovem viagens de treinamento para os cen-

tros metropolitanos, constituírem outro. Como explicar a tardia circulação regio-

nal/internacional de Florestan Fernandes, em contraste com a trajetória modal de 

seus contemporâneos? Nossa hipótese afirma que a dita explicação pode ser im-

putada à combinação de duas condições excepcionais que caracterizam o proces-

so de formação/institucionalização das ciências sociais na cidade de São Paulo.

A primeira delas foi a presença de “missões estrangeiras” contratadas 

oficialmente para montar os respectivos programas de ensino e pesquisa – com 

forte acento francês, na Universidade de São Paulo (USP), e norte-americano, 

na Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP) (Peixoto, 1989). Nesse sentido, as 

missões “francesa” e “norte-americana” operaram como uma espécie de subs-

tituto funcional das viagens de formação e de aquisição de capital científico 

internacional, oferecendo às primeiras gerações de cientistas sociais da cidade 

de São Paulo um milieu internacional de formação intelectual.

Certamente, a presença internacional não foi um traço exclusivo da ex-

periência de institucionalização das ciências sociais em São Paulo. Ainda no 

caso brasileiro, também foi forte a presença internacional na cidade do Rio de 

Janeiro, àquela altura capital do país. O curso de ciências sociais da Faculdade 
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Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil contava com forte presença 

francesa em seu quadro docente.23 Na Argentina, quando Gino Germani assumiu, 

na Universidade de Buenos Aires, a liderança institucional e intelectual do cur-

so recém-criado de sociologia, ele mobilizou uma série de estratégias de cons-

trução da disciplina que terminaram por convertê-la em uma instituição seme-

lhante a um centro internacional de estudo e de pesquisas. Uma delas foi um 

intensivo programa de cooperação científica com professores e pesquisadores 

estrangeiros – europeus, norte-americanos e latino-americanos. No transcurso 

de poucos anos, vários professores estrangeiros – Alain Touraine, Araon Cicourel, 

Kalman Silvert, Irving Horowitz, Peter Heintz, Bernard Rosemberg, José Medina 

Echavarría, Luiz Aguiar de Costa Pinto, Ralph Beals, Albert Meister, Samuel N. 

Eisenstadt, George Balandier, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Johan 

Galtung, Joffre Dumazedier e Paul Baran – realizaram distintas atividades de 

ensino e pesquisa no Departamento e no Instituto de Sociologia da UBA. Uma 

estratégia similar foi adotada por Orlando Fals Borda no departamento de socio-

logia por ele fundado na Universidad Nacional de Bogotá, em 1959, com o auxí-

lio dos fundos da Unesco e da Fundação Fullbright (Cataño, 1987, 2008; Restrepo 

Forero, 2002; Jaramillo, 2006, 2010). A presença internacional foi ainda mais 

dominante em Santiago de Chile, que, na condição de sede da maior parte dos 

organismos internacionais, incluindo a Flacso, converteu-se no espaço mais 

transnacional da região. Tampouco no México faltou a variável internacional ou 

a presença estrangeira. A migração intelectual espanhola de finais da década de 

1930 teve papel decisivo na construção de algumas instituições acadêmicas e 

culturais mais importantes, como El Colegio de México e a editora do Fondo de 

Cultura Económica (FCE). E ainda que o impacto dessa migração intelectual te-

nha sido mais importante nas humanidades do que nas ciências sociais, as 

iniciativas de José Medina Echavarría à frente da coleção de sociologia do FCE, 

bem como do Centro de Estudios Sociales no El Colegio de México, não deixariam 

de exercer uma renovação na cultura das ciências sociais mexicanas.

O que, no entanto, constituiu exclusividade de São Paulo foi a modali-

dade da presença estrangeira e sua “composição intelectual”, digamos assim. 

À diferença dos estrangeiros que participaram como experts nos outros países 

da região, por breves períodos, alguns professores da “missão estrangeira” em 

São Paulo, tanto na USP quanto na ELSP, permaneceram por um tempo prolon-

gado, como Donald Pierson (18 anos), Roger Bastide (16 anos), Emilio Willems 

(10 anos),24 Herbert Baldus (mais de 20 anos) e Pierre Monbeig (11 anos), o que, 

por sua vez, permitiu absorção mais eficaz dos novos padrões de trabalho.25 

Além disso, São Paulo foi a única cidade da América Latina que recebeu, ao 

mesmo tempo, o impacto prolongado de tradições nacionais das ciências sociais 

de diferentes origens: francesa, norte-americana e alemã.

Uma segunda condição, de ordem institucional e ainda mais excepcional, 

caracterizou o processo de institucionalização das ciências sociais em São Pau-
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lo. Desde meados da década de 1940, a cidade era a única da América Latina 

que oferecia formação universitária completa em ciências sociais suficiente-

mente sólida, de perfil acadêmico e articulada – graduação, mestrado e douto-

rado – e um número significativo de revistas especializadas (Jackson, 2004) em 

condições de canalizar essa nova produção cultural, o que tornava relativamen-

te desnecessária a “saída” para o exterior (circulação/internacionalização) fos-

se em busca de formação especializada26 ou de locais de publicação. 

Com respeito ao primeiro aspecto, a USP oferecia a graduação em ciên-

cias sociais, a ELSP o mestrado, e a USP o doutorado – a própria trajetória de 

Fernandes é a melhor testemunha dessas possibilidades, que ele buscou apro-

veitar ao máximo.27 Nem Chile, nem Argentina, nem México, nem Uruguai es-

tavam em condição de oferecer formação universitária completa em ciências 

sociais – mesmo os cursos de graduação em sociologia foram um fenômeno 

tardio no resto dos países da América Latina.28 No México, mais precisamente 

na Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) da Unam, a mais importan-

te do país nesse momento, a criação do primeiro programa de pós-graduação 

só ocorreu em 1967.29 Por essa razão, a maioria dos que formaram até então o 

plantel docente da FCPyS havia obtido sua formação de pós-graduação no ex-

terior.30 Na Argentina, a formação de pós-graduação em ciências sociais é fe-

nômeno muito recente (Blanco & Wilkis, no prelo). Na área específica da socio-

logia, a Facultad de Ciencias Sociales da Universidade de Buenos Aires lançou 

seu primeiro programa de mestrado em 1995 e, dois anos mais tarde, o de 

doutorado; o que permite compreender por que a “saída” para o exterior foi tão 

frequente entre os professores e estudantes dos dois países que contavam com 

forte tradição intelectual e institucional das ciências sociais, como Argentina 

e México. Não é causal, portanto, que a maioria dos usuários da Escuela Lati-

noamericana de Sociología da Flacso tenha sido constituída de graduados uni-

versitários desses países, que encontravam na novíssima instituição regional 

a possibilidade de compensar a ausência de formação especializada em socio-

logia nos seus respectivos países de origem.

Os efeitos desse diferencial institucional também podem ser vistos com 

toda nitidez comparando-se as trajetórias de formação dos primeiros alunos 

dessas lideranças intelectuais da sociologia. Enquanto os sociólogos formados 

por Gino Germani, Eduardo Hamuy, Orlando Fals Borda e Lucio Mendieta y Núñez 

foram enviados por seus mestres ao exterior, a fim de obter uma formação 

especializada (ou de pós-graduação) em sociologia – uma vez que não a pode-

riam obter no mercado acadêmico doméstico –, os primeiros e mais importan-

tes alunos de Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni, 

Marialice Mencarini Foracchi e Maria Sylvia de Carvalho Franco, realizaram 

toda a sua formação de graduação e de pós-graduação na Faculdade de Filoso-

fia, Ciências e Letras da USP. E, aliás, suas saídas para o exterior, como no caso 

também de Fernandes, só ocorreriam depois do golpe de 1964.31
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No que diz respeito aos meios de difusão, desde o início os cientistas 

sociais paulistas tinham à disposição um relevante número de revistas espe-

cializadas – Sociologia [1939-1964], Revista do Arquivo Municipal [1935], Revista do 

Museu Paulista [nova série, 1947] e Revista de Antropologia [1953], e também, ain-

da que de perfil menos acadêmico, Anhembi (1950-1962) e Revista Brasiliense 

(1955-1964) – sem equivalente na região32 e cujos mentores eram, na maioria 

dos casos, os mesmos professores estrangeiros que estavam no comando das 

instituições de formação. A produção intelectual das duas primeiras gerações 

de cientistas sociais foi publicada nessas revistas.

A conjunção destas três condições – forte presença internacional, pos-

sibilidades de formação completa em ciências sociais e meios especializados 

de difusão –, o que também se liga à implantação relativamente precoce de 

cursos de ciências sociais em São Paulo (e no Brasil), explica a “tardia” circula-

ção internacional de Fernandes, bem como a “saída” tardia de seus primeiros 

discípulos. Se a presença internacional tampouco inexistiu em outros países 

– Argentina, México, Chile, Uruguai –, a falta de estrutura institucional capaz de 

oferecer formação completa em ciências sociais promoveu a saída para o exte-

rior e, por conseguinte, a circulação internacional de seus aspirantes. Nesse 

sentido, as condições nas quais os paulistas desenvolveram sua formação du-

rante esse período de consolidação das ciências sociais universitárias nos obri-

gam a estabelecer uma distinção entre “circulação internacional” e “interna-

cionalização”. Embora “circulação internacional” implique “internacionalização”, 

esta última não implica necessariamente a primeira. Assim, por exemplo, a 

formação no exterior, que supõe a internacionalização mediante a aquisição 

de um capital científico internacional, não implica necessariamente a posterio-

ri a circulação internacional desse agente e de seus produtos (ainda que a for-

mação no exterior seja, ela também, uma modalidade de circulação interna-

cional). Fernandes circulou muito menos que seus contemporâneos, certamen-

te, mas não estava menos internacionalizado que eles.33 Se a trajetória modal 

aqui identificada demonstra elevado grau de circulação nas principais lideran-

ças da sociologia na região, isso ocorre porque cada um, a seu modo, enfrentou 

condições domésticas distintas para responder às pressões de um contexto de 

internacionalização crescente das ciências sociais e uma nova configuração 

institucional disposta a retribuir àqueles que detinham formação especializa-

da e internacional de seu capital científico.34

CONSIDERAÇõES FINAIS: A AMéRICA LATINA POSSíVEL

Como vimos até aqui, usando como critérios de circulação internacional a mo-

bilidade acadêmica e a produção científica publicada fora de seu país de origem, 

Florestan Fernandes certamente circulou menos que seus contemporâneos, 

especialmente no contexto latino-americano. De acordo com nossas hipóteses 

– que não pretendem, por óbvio, esgotar a questão –, isso foi condicionado pelas 
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especificidades da institucionalização das ciências sociais em São Paulo que, 

além de sua implantação precoce, em relação às demais cidades da região, tor-

nava possível uma formação acadêmica completa, da graduação ao doutorado, 

tornando a “saída” para o exterior apenas uma possibilidade, e não uma etapa 

obrigatória. 

Essa configuração viabilizou uma estratégia na qual Fernandes parece 

ter apostado todas as suas fichas: a criação de um grupo de sociólogos capaz 

de realizar pesquisas empíricas e inovações teóricas coletivamente, numa agen-

da compartilhada e de longo prazo. Em entrevista concedida à revista Trans/

form/ação, em 1975, ele assinala, retrospectivamente, o teor dessa aposta. Ao 

suceder a Roger Bastide na regência da cadeira de sociologia I da USP, ele teria 

conseguido criar condições intelectuais e institucionais para a organização 

desse grupo, cujo núcleo duro era formado por Fernando Henrique Cardoso e 

Octavio Ianni, primeiro e segundo assistentes da cadeira, mas também por 

Maria Sylvia de Carvalho Franco e Marialice M. Foracchi, auxiliares de ensino 

(e depois, também, assistentes). Com isso, suas ambições teriam sofrido uma 

“rotação completa”, pois, em suas palavras, “com esse grupo a ênfase se deslo-

cou da [...] carreira como sociólogo individual, para a constituição de um grupo 

que deveria produzir sociologia”. Com isso, o que mais o preocuparia seria criar 

“as condições institucionais da produção em grupo” (Fernandes, 1978: 22).

Ora, essa aposta no trabalho em equipe não era exclusividade do grupo 

de Florestan Fernandes, mas algo que era almejado e valorizado pela sociologia 

“científica” que se difundia no momento, também na América Latina. Aqui, po-

rém, mais uma vez, entram em jogo as especificidades do contexto de São 

Paulo. Fernandes pôde imprimir uma orientação compartilhada ao seu “grupo” 

e de modo contínuo durante pelo menos dez anos, de 1954 a 1964, período em 

que realizaram juntos as atividades de docência da cadeira de sociologia I, além 

de atuar coletivamente nas pesquisas sobre as relações raciais no Brasil meri-

dional e na elaboração do projeto “Economia e sociedade no Brasil”, que orien-

taria as atividades no Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho (Cesit), ór-

gão anexo à cadeira, criado em 1962 (Romão, 2006). Apenas depois do golpe de 

1964 é que o grupo começa a sofrer desagregação mais acentuada, não só em 

razão da pressão política – que leva imediatamente à saída de Fernando Hen-

rique Cardoso para Santiago do Chile –, mas também da pressão interna de 

maior diferenciação intelectual e autonomia em relação às orientações teóricas 

imprimidas pelo responsável pela cadeira.

Apesar da existência de convites para lecionar em universidades ou cen-

tros de pesquisa latino-americanos – resultado da dinamização do mercado de 

postos para a sociologia, especialmente por meio das iniciativas patrocinadas 

pela Unesco –, Fernandes decide enfrentar os riscos políticos e permanecer à 

frente da cadeira de sociologia I da USP, até ser aposentado compulsoriamente 

em 1969.35 Embora tenha feito saídas ao exterior nesse período – a mais longa 
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para a Columbia University, em Nova York –, continuou atuando fundamental-

mente em âmbito local, a fim de manter minimamente as condições de fun-

cionamento de seu “grupo” na USP, a despeito da situação adversa. Represen-

tativa dessa estratégia, fruto de seu envolvimento integral com as condições 

de desenvolvimento da sociologia na USP, é a comunicação “As ciências sociais 

na América Latina”, apresentada no evento de mesmo nome realizado no Rio 

de Janeiro, pelo Clapcs, em maio de 1965. Ali, Fernandes defende a importância 

do conhecimento sociológico feito nos países latino-americanos e alerta contra 

os riscos de uma absorção acrítica das orientações intelectuais inscritas nas 

novas formas de cooperação científica, especialmente nos estudos “latino-

-americanistas” dos Estados Unidos.36 Temeroso com a criação de novas redes 

de dependência cultural que pudessem colocar em risco a autonomia intelec-

tual de seu “grupo”, Fernandes adverte permanentemente Fernando Henrique 

Cardoso, que estava em sua estada chilena, dos perigos associados à “interna-

cionalização” precoce da carreira, como podemos ver nas cartas que trocaram 

nesse período. A carta de 11 de julho de 1964 – escrita, portanto, pouco tempo 

depois da saída de Cardoso – exprime com notável nitidez a posição de Fernan-

des sobre esse ponto:

A curta permanência do Nuno [Fidelino de Figueiredo] mostrou-me o lado nega-

tivo da carreira em moldes “internacionais”. Ela é compensadora, mas demasia-

do onerosa: desenraiza e desossa a pessoa. [...] Ficar enterrado aqui também é 

mau. Perdemos perspectiva e, o que é pior, acaipiramos a nossa escala de gran-

deza – tanto a científ ica quanto a humana. É claro que o raciocínio não vale 

para as emergências. Nestes casos, a saída internacional é [a] única viável. Meio 

de sobrevivência e tábua de salvação. Contudo, para durar o menos possível e 

ser, em tempo, colocada em termos normais da carreira científica de cada um 

de nós. / Agora, precisamos de você mais do que nunca. Entre os jovens está 

batendo um desânimo perigoso. Ir para o estrangeiro, que sempre foi um dos 

traços do nosso provincialismo intelectual, está se convertendo em ideal de 

vida. [...] Sempre batalhei para que o pessoal saísse quando pudesse aproveitar 

a saída. Agora, parece que se fixa uma tendência: o especialista de valor é o que 

pode sair... Isso é horrível (carta de Florestan Fernandes a Fernando Henrique 

Cardoso, 11/7/1964, Arquivo Instituto FHC).

Como salienta em algumas entrevistas e textos autobiográficos, Fernan-

des (1977, 1978) apostava na lógica do “pequeno grupo”, coeso, mas flexível, 

como forma de se contrapor aos influxos poderosos e concomitantes – e, para 

ele, associados – do conservadorismo interno e da dependência cultural externa. 

Contra a “pulverização e a domesticação”, o preço a ser pago seria a criação de 

uma instituição que “tinha de gravitar sobre si mesma”, buscando “dentro dos 

seus muros e de si própria a força para existir, crescer e multiplicar-se” (Fernan-

des, 1977: 220). Era a partir da perspectiva dos avanços acumulados por seu 

“grupo” na USP que Fernandes avaliava e media a circulação científica interna-

cional, e não o contrário, o que segundo ele era uma forma de contornar “nosso 

provincialismo cultural” (nos termos da carta acima). Sem dúvida, muito de sua 
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energia se consumiu na formação e na manutenção desse grupo – daí seu pes-

simismo quanto aos rumos da Universidade depois de sua dispersão no pós-1964.

Talvez essa concentração na construção de um grupo de sociólogos no 

interior da USP tenha tornado menos crucial sua articulação à emergente rede 

de pesquisadores latino-americanos que, desde meados dos anos 1950, vinha 

criando espaços de formação e de pesquisa pela região.37 Afinal, essa criação 

de espaços pode ser vista, também, como uma estratégia para contornar as 

impossibilidades de uma formação completa em ciências sociais na América 

Latina, o que não acontecia, como vimos, no caso de São Paulo. De todo modo, 

mesmo que não se engajando diretamente nessas redes latino-americanas, 

Fernandes e seu “grupo” da USP não deixaram de participar de alguns de seus 

principais eventos, assumindo até mesmo, em alguns deles, posição de desta-

que, sobretudo naqueles sediados no Rio de Janeiro. Quer dizer, apesar de me-

nos integrado a essas redes que seus contemporâneos da região, Fernandes não 

foi indiferente aos seus movimentos, muito pelo contrário. E a proximidade de 

São Paulo com o Rio de Janeiro, que figurava como um dos hubs da conexão 

latino-americana (Bringel et al., 2015; Grisendi, 2014), certamente facilitou o 

estabelecimento de vínculos.

Não obstante a existência desses vínculos – mais frouxos que firmes – do 

“grupo” de Fernandes com a rede de sociólogos latino-americanos na primeira 

metade dos anos 1960, o golpe de 1964, pressionando pela dispersão do grupo, 

implicou uma sorte de “latino-americanização” tardia. Mas é curioso que a apro-

ximação à região – menos um projeto que uma resposta a uma circunstância 

política – tenha se dado menos diretamente pela rede de sociólogos latino-ame-

ricanos e mais pelos contatos estrangeiros prévios que já tinham circulado por 

São Paulo, especialmente Alain Touraine e Charles Wagley. Por intermédio do 

primeiro, Fernando Henrique Cardoso procurou costurar pesquisas coletivas e 

comparadas na América Latina, a partir de sua atuação em Santiago de Chile; 

por intermédio do segundo, Florestan Fernandes teve a oportunidade de passar 

uma temporada acadêmica em Nova York no Institute of Latin American Studies 

(Columbia University), preterindo outros convites análogos feitos por institui-

ções latino-americanas.

A título de conclusão, cabe uma breve indicação de como essa modalida-

de tardia de “circulação internacional” de Florestan Fernandes – o que não sig-

nifica uma “internacionalização” tardia, como esclarecemos na seção anterior 

– condicionou sua perspectiva teórica em relação à América Latina, entendida 

como unidade analítica de teorização sociológica. Como ele mesmo admite em 

texto autobiográfico, sua estada na University of Toronto, entre 1969-1972, obri-

gou-o “a fazer análises comparadas” e, como resultado, ele teria passado a ver a 

sociedade brasileira “à luz de processos análogos, que estavam ocorrendo em 

outros países da América Latina”. Ainda de acordo com Fernandes, essas com-

parações teriam sido decisivas, pois “evidenciavam em que sentido o que acon-
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tecia no Brasil era típico de um ‘estágio de incorporação’, que exacerbava a do-

minação burguesa e a levava a converter o Estado autocrático, a um tempo, em 

uma cidadela e em um santuário” (Fernandes, 1977: 203-204). Forçando um 

pouco a nota, podemos dizer que Fernandes finalmente incorporou a América 

Latina não por meio de sua circulação pelos países da região, como fizeram seus 

contemporâneos – e também Fernando Henrique Cardoso, sobretudo em sua 

experiência em Santiago de Chile –, mas por meio de sua circulação pela Amé-

rica do Norte. A combinação de uma intensa e prolongada relação com a sua 

sociedade de origem, como atesta sua vasta produção desde a década de 1940 

sobre os processos de mudança social no Brasil, com os contatos de “segunda 

mão” com o restante da América Latina que lhe foram exigidos durante sua 

atuação no Canadá, acabaram condicionando um tipo de generalização muito 

própria e original. Fernandes, particularmente em Capitalismo dependente e clas-

ses sociais na América Latina (Fernandes, 1981) e em A revolução burguesa no Brasil 

(Fernandes, 2006), em vez de analisar as variações internas que acompanham 

os processos de modernização nos vários países da América Latina, prefere to-

mar o caso brasileiro como heurístico para se pensar o conjunto dos países pe-

riféricos do capitalismo.

No seminário de Mérida, em 1971, essa posição foi criticada por Jorge 

Graciarena (1973: 298), que, no seu comentário ao texto apresentado por Fernan-

des, reforça que “as generalizações sobre a região são necessárias e úteis, mas 

seriam enganosas se, ao mesmo tempo, não tivessem em conta as diferenças 

nacionais que são muito consideráveis”. Além disso, insiste que é fundamental 

considerar “as transformações temporais nos padrões de dependência e de es-

tratificação social”. Na sua resposta, Fernandes (1973: 412) argumenta que a 

nitidez com que a articulação entre o desenvolvimento do capitalismo e a per-

sistência do subdesenvolvimento transparece no Brasil permitiria apanhar “os 

aspectos centrais, os processos [que] são fundamentais”, mesmo que os países 

em questão “possam ser diferentes”. Como esclarece em outros textos do mesmo 

período, a sociedade brasileira seria uma espécie de “tipo extremo” do capitalis-

mo dependente, pois nela estariam presentes “tanto os aspectos mais arcaicos 

quanto os aspectos mais modernos da estratificação social condicionada pelo 

capitalismo dependente” (Fernandes, 1975: 50). Daí que, à maneira de Marx sobre 

o caso inglês no século XIX, Fernandes tenha se referido ao caso brasileiro num 

registro equivalente: “o presente do Brasil contém o futuro de outros países, que 

pertençam à periferia do capitalismo mundial e não possam encaminhar-se 

diretamente para o socialismo” (Fernandes, 2006: 259). 

Do Brasil, pode-se entender a marcha do capitalismo global na região – 

eis a América Latina possível de Florestan Fernandes.

Recebido em 24/08/17 | Revisto em 29/09/17 | Aprovado em 19/10/17
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 NOTAS

1 Agradecemos imensamente a leitura e os comentários 

feitos pelos pareceristas anônimos de Sociologia & Antro-

pologia, bem como as sugestões de aperfeiçoamento da 

proposta aqui apresentada. Para a realização deste artigo, 

foram consultados os seguintes arquivos: Fundo Florestan 

Fernandes (Biblioteca Comunitária da Universidade Fede-

ral de São Carlos), Arquivo do Instituto Fernando Henri-

que Cardoso e Arquivo Irving Louis Horowitz-Transaction 

(Penn State University).

2 Em 1965-1966, por intermédio de Charles Wagley, Florestan 

Fernandes foi professor visitante na Columbia University, 

em Nova York; em 1969-1972, Fernandes se tornou resident 

scholar e logo depois full professor na University of Toron-

to. Não obstante, regressou ao Brasil nos anos 1970, lecio-

nando na PUC de São Paulo. Em 1977, passou um ano na 

Yale University, em New Haven, e em 1978, quando já ha-

via passado a etapa mais dura da ditadura, regressou ao 

Brasil como professor full time da PUC de São Paulo.

3 No caso dos estrangeiros, como Gino Germani e José Medi-

na Echavarría, de origem italiana e espanhola, respectiva-

mente, a circulação internacional foi, no começo, efeito de 

migrações forçadas por conjunturas políticas adversas. Em 

1930, Germani havia sido preso por atividades antifascistas 

e condenado a quatro anos de confinamento na ilha de 

Ponza. Quatro anos mais tarde, estabeleceu-se na Argen-

tina. Medina Echavarría, que havia atuado como membro 

do governo da República espanhola, exilou-se no México 

em 1939 em consequência da derrota dos republicanos na 

Guerra Civil Espanhola.

4 José Medina Echavarría formou-se em filosofia e jurispru-

dência nas universidades de Valência e Madri. Em 1926, 

estabeleceu-se na Universidade de Paris como fellow para 

completar sua graduação e, entre 1930 e 1933, depois do 

doutorado, passou duas temporadas na Alemanha se fa-

miliarizando com a tradição sociológica desse país. Gra-

duado em direito na Universidad de la República, Aldo 

Solari estudou sociologia da educação na London School 

of Economics and Political Science, na Inglaterra, e no Ins-

titut National d’Études Démographiques e na Sorbonne, 

na França . Orlando Fals Borda estudou literatura inglesa 
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na University of Dubuque, Iowa (1944-1947), fez mestrado 

na University of Minnesota (1952-1953) e doutorado na 

University of Florida (1954-1957). Pablo González Casano-

va formou-se em história em El Colegio de México e se 

doutorou na Université de Paris, sob a orientação de Fer-

nand Braudel.

5 José Medina Echavarría dirigiu a “Colección de Sociología” 

no Fondo de Cultura Económica, e Gino Germani a de “Psi-

cología Social y Sociología” na Paidós (Blanco, 2006; 2009). 

6 Gino Germani foi vice-presidente da ISA entre 1962-1966; 

Luiz de Aguiar Costa Pinto e Aldo Solari integraram o 

comitê executivo da organização entre 1954-1957 e 1966-

1970, e a vice-presidência entre 1956-1959 e 1970-1974, res-

pectivamente.

7 Dos 247 graduados na Escuela Latinoamericana de Socio-

logía da Flacso entre 1957 e 1973, 69 eram chilenos, 54 

argentinos, 29 brasileiros e 21 mexicanos (Franco, 2007). 

Uma parcela expressiva dos brasileiros que obtiveram sua 

pós-graduação na Flacso e que seguiram carreiras acadê-

micas provinha da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), como Antonio Cintra, Fabio Wanderley Reis, Si-

mon Schwartzman, Vilmar Faria e Orlandina de Oliveira. 

Esse fato não surpreende quando se lembra que a UFMG 

esteve ativamente envolvida nas negociações em torno 

da criação da Flacso por intermédio de Orlando Carvalho, 

que integrou o Comitê Diretor da Flacso e, junto a Fran-

cisco Iglesias e Julio Barbosa, foi o mentor dessa nova 

geração que fundaria a ciência política no Brasil, primei-

ro em Minas Gerais e mais tarde no Rio de Janeiro. Orlan-

do Carvalho foi o criador e principal animador da Revista 

Brasileira de Estudos Políticos, que, em 1960, publicou “Polí-

tica e massa”, de Gino Germani. 

8 Organizados e/ou auspiciados pelos diferentes organismos 

internacionais (OEA, Unesco, Cepal) e pelos dois centros 

regionais de ensino (Flacso) e de pesquisa (Clapcs), dos 

dez seminários mais importantes celebrados nos dez anos 

compreendidos entre 1958 e 1968, três se realizaram em 

Buenos Aires, três no Rio de Janeiro, dois em Santiago do 

Chile, um em Montevidéu e um no México. 

9 Porém, depois do golpe de 1964, quando Fernando Henri-

que Cardoso já se encontrava no Chile, podemos ver na 
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troca de cartas entre Fernandes e Cardoso uma série de 

tentativas de concretizar sua ida à Flacso, aliás, com o 

aval de Peter Heintz, diretor da Escuela Latinoamericana 

de Sociología (Arquivos do Fundo Florestan Fernandes, da 

Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São 

Carlos e do Instituto Fernando Henrique Cardoso). 

10 O exame da correspondência de Fernandes com Germani 

revela que, em um dado momento, essa possibilidade se 

frustrou por razões relativas à política editorial da revis-

ta. Com efeito, em carta dirigida a Fernandes de janeiro 

de 1965, Germani agradecia ao sociólogo brasileiro o envio 

de seu trabalho “A dinâmica da mudança sociocultural no 

Brasil”, expressando seu desejo de publicá-lo na revista. 

Ao que tudo indica, o trabalho não foi publicado prova-

velmente porque não era inédito, embora não nos seja 

possível comprovar essa suposição (carta de Gino Germa-

ni a Florestan Fernandes, 24/1/1965, Fundo Florestan Fer-

nandes, Biblioteca Comunitária da Universidade Federal 

de São Carlos). Um ano depois, Irving Louis Horowitz, com 

quem Fernandes teve contato pessoal durante sua estada 

em Nova York, lhe solicita o mesmo artigo – e também 

“Immigration and race relations in São Paulo” – para pu-

blicação na Comparative International Development Series, 

revista editada por ele na Transaction. De modo análogo 

ao que aconteceu com Germani, porém, esses artigos não 

vieram a lume (carta de Irving Louis Horowitz a Florestan 

Fernandes, 20/1/1966, Transaction-Horowitz Archives, 

Penn State University).

11 Paidós (Gino Germani/diretor de coleção), Fondo de Cultura 

Económica ( José Medina Echavarría/diretor de coleção), 

EUDEBA (Gino Germani/indireto), Revista Brasileira de Es-

tudos Políticos (Orlando Carvalho/diretor), Instituto de In-

vestigaciones Sociales/UNAM (Lucio Mendieta y Núñez; 

Pablo González Casanova/diretores), Solar/Hachette (Gino 

Germani/indireto), Siglo XXI (Pablo González Casanova/

indireto).

12 O caso de José Medina Echavarría não se ajusta totalmen-

te ao critério de organização do quadro, pois, embora 

nascido na Espanha, residiu em duas cidades nas quais 

publicou (México e Santiago de Chile). No entanto, deci-

dimos incluí-lo porque conservou sua condição de estran-

geiro e sua residência foi, em todos os casos, temporária.
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13 Todos os gráficos e quadros deste artigo são de elaboração 

própria dos autores, de acordo com as bases de dados e 

as informações consultadas.

14 Devemos indicar que, nesse momento, a publicação nas 

editoras Fondo de Cultura Económica e Siglo XXI, mexi-

canas, e Paidós, argentina, garantia uma circulação re-

gional relativamente ampla, dada a sua importância como 

principais empresas exportadoras de livros de ciências 

sociais na América Latina.

15 Antes, mas em edição de circulação restrita, veio a lume 

em inglês The Latin American in residence lectures (1969/1970) 

(University of Toronto).

16 Para a identificação dos artigos e das resenhas, compul-

samos a Síntese curricular e o Sumário biobliográfico de 

Florestan Fernandes, disponíveis em Fernandes (1996, 

2010), e as bases de dados Periódicos Capes, SocIndex, JS-

tor e Fachinformationsdienst Romanistik. Para a identi-

ficação dos eventos internacionais, conferimos as infor-

mações cedidas pelo próprio Florestan Fernandes nas 

notas explicativas presentes nos capítulos de sua obra 

publicada em livro. Não fizemos aqui um levantamento 

sistemático dos capítulos de livro publicados no exterior 

devido à dificuldade de encontrar informações a respeito. 

Porém, ao longo do texto, faremos referências aos capítu-

los publicados por Fernandes na América Latina.

17 Esse livro, cuja introdução é feita por Warren Dean, na 

verdade colige os cinco artigos que haviam saído na In-

ternational Journal of Sociology, 11/1-2, “Ref lections on the 

Brazilian Counter-Revolution” (Spring-Summer, 1981). Daí 

o “pico” de artigos nesse ano.

18 Esse livro saiu na coleção “Beiträge zur Soziologie und 

Sozialkunde Lateinamerikas”, da editora alemã Gehlen, em 

que foram publicados vários livros sobre América Latina. 

Na mesma coleção, além dos dois volumes de A integração 

do negro na sociedade de classes, também saíram livros de 

Celso Furtado, Barbara Freitag, Alejandro Losada e outros. 

19 Existe uma versão em espanhol de Fundamentos empíricos 

da explicação sociológica, preparada pela UNAM. Contudo, 

segundo nossos registros, ela nunca foi publicada. Igno-

ramos as razões desse fato, bem como a data em que a 

tradução foi realizada. Podemos conjecturar a seguinte 



98

a circulação internacional de florestan fernandes
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

8.
01

: 6
9 

– 
10

7,
 ja

n
.–

 a
br

., 
20

18

conexão: o livro de Florestan Fernandes traduzido pelos 

mexicanos havia sido motivo de elogio por parte de Robert 

K. Merton no “Post Scriptum” bibliográfico do ensaio “Fun-

ciones manifestas e latentes”, incluído no livro Teoría y 

estructuras sociales, publicado em 1964 pela coleção de so-

ciologia da editora mexicana Fondo de Cultura Económi-

ca. A respeito dos possíveis promotores da publicação do 

livro de Fernandes no México, não temos indícios claros. 

Apenas cabe uma especulação. Publicado em São Paulo 

em 1959, é mais que provável que o livro tenha chegado 

no México na virada para os anos 1960; nesse momento, 

as principais instituições de ciências sociais da Univer-

sidad Nacional Autónoma de México – a Escuela Nacional 

de Ciencias Políticas y Sociales, o Instituto de Investiga-

ciones Sociales e a Revista Mexicana de Sociología – estavam 

sob o controle de Lucio Mendieta y Núñez e Pablo Gonzá-

lez Casanova (Blanco & Jackson, 2016). Podemos imaginar 

que a iniciativa partiu de algum deles, talvez para a co-

leção “Biblioteca de ensayos sociológicos”, em que foram 

publicados no país asteca dois livros de Alberto Guerrei-

ro Ramos – Sociología de la mortalidad infantil (1955) e La 

Reducción sociológica: introducción al estudio de la razón socio-

lógica (1959) – e um de Evaristo de Moraes Filho – La Socio-

logía de los opúsculos de Augusto Comte (1957). O único re-

gistro encontrado, para além da indicação disponível no 

Sumário do Curriculum de Florestan Fernandes (1996), em 

que a versão mexicana aparece sem data de publicação, é 

a edição de 1986, pela editora mexicana Limusa. Nas car-

tas trocadas com Fernando Henrique Cardoso, mencio-

nam-se também tentativas de publicar, pela Eudeba, de 

Buenos Aires, A sociologia numa era de revolução social (1963) 

(cf. carta de Fernando Henrique Cardoso a Florestan Fer-

nandes, 11/3/1965, Fundo Florestan Fernandes, Biblioteca 

Comunitária da Universidade Federal de São Carlos). Quer 

dizer: algumas tentativas de circulação mais efetiva da 

obra de Fernandes em dois lugares importantes para a 

difusão latino-americana da sociologia, a Argentina e o 

México, viram-se frustradas por razões que ignoramos.

20 Em 2008, saiu uma antologia em espanhol da obra de Flo-

restan Fernandes na Colección Pensamiento Crítico Lati-

noamericano, da Clacso, organizada por Heloísa Fernan-

des, com o título Dominación y desigualdad: el dilema social 

latino-americano (Bogotá: Siglo del Hombre).
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21 As revistas marcadas com * na coluna “País” são editadas 

em mais de um país. 

22 O Google Ngram é uma ferramenta de pesquisa que usa 

como fonte os livros digitalizados pelo Google Books. Ela 

permite medir a frequência de n-grams (sequências de ca-

racteres separados por espaços) em um conjunto de textos. 

Há vários corpora disponíveis em vários idiomas (infeliz-

mente, não temos para o português), sendo o de espanhol 

um dos maiores, com 45 bilhões de palavras (cf. http://

googlebooks.byu.edu/#, acesso em 7 de agosto de 2017). 

Como se trata de um universo de livros digitalizados pela 

Google, não podemos afirmar que se trata de amostra re-

presentativa da publicação em livro em espanhol. Além 

disso, não há como controlar os possíveis vieses presentes 

nesse corpus. Seus resultados, contudo, indicam certas 

tendências temporais que parecem consistentes com os 

resultados aqui levantados. Para o manifesto metodológi-

co da culturonomics, que pretende renovar o campo das hu-

manidades pela pesquisa informacional em big data, cf. 

Michel et al. (2011). 

23 “No curso de ciências sociais esses pioneiros foram: André 

Gros (ciência política), René Poirier (filosofia), Maurice 

Bié (economia) Victor Tapié (história), Antoine Bom (his-

tória antiga; adepto da Escola Arqueológica de Atenas), 

Jean Gilbert (geografia humana) e Jacques Lambert (so-

ciologia)” (Amorim, 1999: 28). Cf. também Oliveira (1995). 

24 O número de anos entre parêntesis indica o tempo de 

atuação profissional dos agentes, pois, em alguns casos, 

eles residiram no país por muito mais tempo, como Wil-

lems (18 anos), ou pelo resto da vida, como Baldus. 

25 No caso do Rio de Janeiro, apesar da presença entre 1939-

1944 de Jacques Lambert à frente da cadeira de sociologia 

da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil – e de seu regresso, em 1958, como expert da Unes-

co no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) 

–, seu impacto nas ciências sociais locais acabou concen-

trando-se apenas na formação de Luiz de Aguiar Costa 

Pinto, que havia sido seu assistente – porém, ele não teve 

a possibilidade de sucedê-lo na cadeira (que foi ocupada 

durante 20 anos pelo outro assistente, Hildebrando Leal, 

que pouco contribuiu para o avanço da disciplina na an-

tiga capital federal).
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26 Na Universidade do Brasil, também havia a possibilidade 

de fazer o doutoramento em ciências sociais, que era ob-

tido em decorrência do concurso de livre-docência (Amo-

rim, 1999). Dos contemporâneos de Florestan Fernandes, 

apenas Evaristo de Moraes Filho e Luiz de Aguiar Costa 

Pinto obtiveram o título de doutor em sociologia na Fa-

culdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil 

(FNFi/UB). Costa Pinto, aliás, tencionava fazer o doutora-

do em Chicago, com Everett Hughes, por intermédio de 

contatos com Donald Pierson, mas isso não foi possível 

diante da negativa do visto da Embaixada dos Estados 

Unidos, por motivos políticos (Maio & Lopes, 2015).

27 Esse uso simultâneo das duas instituições, a USP e a ELSP, 

contudo, não era generalizado. Da geração contemporânea 

a Florestan Fernandes, podemos mencionar alguns casos 

contrastantes. Maria Isaura Pereira de Queiroz e Ruy Coe-

lho, por exemplo, que atuaram longamente na cadeira de 

sociologia II da USP, fizeram seu doutoramento no exterior, 

na França e nos Estados Unidos, respectivamente. Antonio 

Candido fez diretamente o seu doutorado na USP, em 1954, 

depois de já ter obtido a livre-docência com o concurso que 

prestou para a cadeira de literatura brasileira em 1945. 

Gioconda Mussolini, assistente da cadeira de antropologia, 

também fez o mestrado na ELSP, mas não chegou a concluir 

seu doutorado na USP. Mario Wagner Vieira da Cunha, Ju-

arez Brandão Lopes e Oracy Nogueira, por sua vez, fizeram 

a pós-graduação na University of Chicago, graças à media-

ção de Donald Pierson. Essa variedade de possibilidades 

indica que, também em São Paulo, a formação no exterior 

era um caminho possível, mas não exclusivo, para os prati-

cantes das ciências sociais.

28 Enquanto em São Paulo, a Escola Livre de Sociologia e 

Política e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP oferecem essa possibilidade desde, respectivamente, 

1934 e 1935 – e, ainda no caso brasileiro, nas Universidades 

do Distrito Federal e do Brasil, no Rio Janeiro, também na 

década de 1930 –, no México, uma formação de graduação 

em sociologia somente será possível quase 20 anos mais 

tarde, com a criação, em 1951, da Escuela Nacional de 

Ciencias Políticas y Sociales (mais tarde denominada Fa-

culdade de Ciencias Politicas y Sociales) da Universidad 

Nacional Autónoma de México. O mesmo ocorre nos de-
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mais países da região: na Argentina, em 1957, com a cria-

ção do curso e do departamento de sociologia na Univer-

sidad de Buenos Aires; no Chile, em 1958, com a criação 

da Escuela de Sociología da Facultad de Filosofía y Edu-

cación da Universidad de Chile e da Escuela de Sociología 

da Universidad Católica de Chile; na Colômbia, em 1959, 

com a criação da Facultad de Ciencias Sociales da Univer-

sidad Nacional de Colombia.

29 Em El Colegio de México, houve uma tentativa pioneira, 

mas que não teve êxito, levada a cabo por José Medina 

Echavarría e Cosío Villegas, com a criação, em 1943, do 

Centro de Estudios Sociales (CES), do qual Medina Echa-

varría foi o primeiro e único diretor. O CES oferecia pro-

grama de pós-graduação de quatro anos que articulava 

sociologia, economia e política. Por razões diversas, mas 

fundamentalmente financeiras, o programa fechou as 

portas em 1946 (Morcillo Laíz, 2008). Dos 18 estudantes 

que integraram a primeira e única coorte, somente dois 

se formaram. Trinta anos mais tarde, El Colegio de Mexi-

co refundou o CES como Centro de Estudios Sociológicos.  

30 Pablo González Casanova [1922], Sorbonne e Université de 

Paris; Francisco López Cámara [1926-1994],Université de 

Paris; Enrique González Pedrero [1930], Institut d’Études 

Politiques e Sorbonne, Université de Paris; Arturo Gonzá-

lez Cosío [1930], Colonia, Alemanha; Víctor Flores Olea 

[1932], Università di Roma, Institut d’Études Politiques, 

Université de Paris e London School of Economics; Rodol-

fo Stavenhagen [1932-2016], University of Chicago, Univer-

sité de Paris; Raúl Benítez Zenteno [1931-2006], Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Cepal), Chile. 

31 Fernando Henrique Cardoso foi para o Chile, em 1964, tor-

nando-se funcionário do Ilpes (Cepal) e da Flacso, embora 

tenha realizado breve estada em Paris em 1962-1963, por 

convite de Alain Touraine (Garcia Jr., 2004); Maria Sylvia 

de Carvalho Franco realizou pós-doutorado na Yale Uni-

versity, em 1969; Marialice Mencarini Foracchi deu confe-

rências na Columbia University, em 1966, em Porto Rico, 

em 1967, e na University of Southern California, em 1969.

32 Apenas a título de exemplo, na Argentina, a primeira re-

vista especializada, o Boletín del Instituto de Sociología, foi 

publicada regularmente entre 1942 e 1947. Em 1961, 14 
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anos mais tarde, apareceu Desarrollo Económico, que se 

converteria na revista de ciências sociais de maior pres-

tígio do país. No México, a Revista Mexicana de Sociología 

(1939) e Ciencias Políticas y Sociales (1955) foram, até muito 

recentemente, as únicas revistas especializadas.

33 A fim de esclarecer melhor esse ponto, nossa intenção 

não é colocar à prova de modo sistemático as relações 

entre duas variáveis – “circulação internacional” e “inter-

nacionalização” –, e sim mostrar que, à luz do caso de 

Florestan, suas relações podem ser contingentes e histo-

ricamente cambiantes. 

34 Uma hipótese adicional, que poderia também ser aventa-

da aqui, é a relação entre circulação internacional e a ori-

gem social desses sociólogos. À exceção de Gino Germani, 

de origem modesta, todos os outros aqui escolhidos para 

compor um quadro de referência para a análise de Fernan-

des – José Medina Echavarría, Luiz de Aguiar Costa Pinto, 

Aldo Solari, Pablo González Casanova e Orlando Fals Bor-

da – tinham origem social relativamente vantajosa. Se é 

possível conjecturar que essa posição no espaço social 

inscreveu neles disposições favoráveis à circulação, a ori-

gem social modesta de Fernandes provavelmente se asso-

ciou a certa insegurança de transitar fora do país. Infeliz-

mente, não teremos espaço para aprofundar neste texto 

as condicionantes de classe da circulação internacional.

35 “O dr. [Peter] Heintz [da Flacso] foi e veio, mas não me 

mandou uma decisão em tempo oportuno. No Rio [duran-

te o seminário do Clacps de 1965], quando rebentou o 

segundo escândalo em torno dos nossos nomes, recebi 

vários convites importantes para trabalhar no exterior. 

Um dos melhores, partiu do Wagley; depois recebi outro 

igualmente bom de Yale (pelo Morse), mas já estava assim 

pela Columbia” (carta de Florestan Fernandes a Fernando 

Henrique Cardoso, 24/6/1965, Arquivo FHC).

36 Florestan Fernandes chega a dizer que os especialistas 

norte-americanos deveriam fazer “com urgência, uma 

revolução copernicana em sua perspectiva de observação 

e de análise”, pois nada justificaria, “principalmente de-

pois do promissor desenvolvimento das ciências sociais 

nos principais centros [...] da América Latina, que se man-

tenham velhos estereótipos sobre o significado e o alcan-
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ce dos avanços autóctones da pesquisa social naqueles 

centros” (Fernandes, 1965: 150).

37 Um episódio contado em entrevista por Gabriel Conh é 

ilustrativo disso: ao inteirar-se de que Cohn havia sido 

convidado para estudar na Flacso, Fernandes reage da 

seguinte forma: “Você pode ir, mas para cá não volta” 

(Bastos et al., 2006: 119). Ainda segundo Cohn, isso não 

revelava uma intransigência, mas uma orientação de Fer-

nandes que “apostava tudo na formação sólida e na ex-

periência local antes de expor-se aos centros em que se 

construía uma nova hegemonia”.
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A CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL DE 

FLORESTAN FERNANDES

Resumo

O artigo examina a obra e a trajetória de Florestan Fernan-

des sob ângulo até hoje pouco explorado: sua circulação 

internacional. A análise é baseada em três eixos: (1) iden-

tificação das especificidades da circulação internacional de 

Florestan Fernandes à luz da trajetória modal dos sociólo-

gos de sua geração que lideraram a formação da disciplina 

na América Latina; (2) o mapeamento da circulação de sua 

produção intelectual fora do Brasil, tomando como referên-

cia seus artigos publicados em revistas estrangeiras, sua 

participação em eventos científicos internacionais e as re-

senhas de suas obras feitas no exterior; (3) o delineamento 

de algumas hipóteses explicativas, que incidem na neces-

sidade de distinguir conceitualmente os termos “interna-

cionalização” e “circulação internacional”, a fim de explicar 

o caso de Florestan Fernandes. Ao final, oferecemos algu-

mas indicações sobre os possíveis efeitos da circulação 

internacional de Fernandes em sua teorização sociológica 

da América Latina.

THE INTERNATIONAL CIRCULATION OF 

FLORESTAN FERNANDES

Abstract

This article analyses the international circulation of the 

work of sociologist Florestan Fernandes − an aspect that 

has been somewhat overlooked. The paper focuses on three 

aspects of this problem: (1) it highlights the singularities 

of the international circulation of Fernandes’s work vis-à-

-vis the modal trajectory of the scholars who led the for-

mation of the discipline in Latin America; (2) it analyses 

his publications in foreign journals, his participation in 

international scientific events, and the reviews of his works 

made outside Brazil, data from which is used to map the 

international circulation of his work; (3) in order to explain 

the case of Florestan Fernandes, it offers some explanatory 

hypotheses focused on the conceptual distinction between 

the terms ‘internationalization’ and ‘international circu-

lation.’ Finally, the article makes some suggestions con-

cerning the impact of the international circulation of 

Fernandes’s work on his own sociological theorization of 

the peculiarities of Latin America.





óRBITAS SINCRôNICAS: SOCIóLOGOS 
E INTELECTUAIS NEGROS EM SÃO PAULO, 
ANOS 1950-1970

Mário augusto Medeiros da silva i

APROxIMAÇõES INICIAIS

A aproximação entre cientistas sociais e ativistas negros paulistanos já se havia 

iniciado nos anos 1940 e 1950. Como exemplo inicial, destaque-se o papel de 

Roger Bastide na organização da Pesquisa Unesco sobre Relações Raciais em São 

Paulo (Maio, 1997) e seu papel distintivo para conseguir construir um esforço de 

pesquisa participante (Cardoso, 2008). As pesquisas sobre religiões afro-brasileiras, 

imprensa negra e poesia afro-brasileira (Bastide, 1973), com publicação inicial em 

1941, efetuadas pelo sociólogo francês tornaram-no um interlocutor respeitado 

no meio negro organizado paulistano daquelas décadas, sendo talvez o elo mais 

sólido para que o relatório sobre as relações raciais em São Paulo fosse possível. 

Em trabalho anterior, sugeri que se configuraria um encontro na encruzilhada social 

(Silva, 2013), entre esses cientistas sociais e os ativistas negros. Observe-se, por 

exemplo, uma fonte pouco usual: a homenagem póstuma a Bastide, publicada na 

Revista do IEB, tendo uma das mesas sido composta por depoimentos de velhos e 

novos ativistas das associações negras paulistanas, conhecidos e amigos do so-

ciólogo francês: Raul Joviano do Amaral, José Correia Leite, Jaime de Aguiar e 

Eduardo de Oliveira e Oliveira. O relato de Amaral é distintivo:

Estávamos na década de 1940 a 50. Num antigo casarão, transformado em casa de 

escritório, que ainda resiste ao tempo, Bastide me conheceu [...] foi o Mestre que 

de mim se aproximou. Naquele casarão imperial da rua Formosa, na Capital Pau-

lista, funcionava a Associação “José do Patrocínio”, entidade devotada à defesa 
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da gente negra [...] semanalmente eu proferia uma aula de orientação histórica-

-educativa para um grupo de senhoritas e rapazes selecionados [...] Numa dessas 

tertúlias despretenciosas[sic], entre outros assistentes brancos e pretos, notei a 

presença de um cidadão de porte pequeno fisicamente, que parecia absorver 

minhas pobres palavras e concordar com os conceitos e apreciações apresentados. 

A cada encontro de nossos olhares, o cidadão acenava com a cabeça em sinal de 

aprovação ou concordância. Concluída [a] exposição dessa noite [...] o circunstan-

te referido, após formular com naturalidade algumas questões pertinentes ao 

tema que fora tratado, num português que denunciava o estrangeiro, inquiriu-me 

[se Amaral era sociólogo]. Nesse instante, um jovem participante da caravana do 

cidadão, o futuro acadêmico e condutor de movimento, falecido Jorge Prado Tei-

xeira, negro retinto que provinha de Ribeirão Preto, para ingressar na Faculdade 

de Filosofia, encarregou-se da apresentação formal [...] Claro que conhecia, de 

referência, o apresentado. Lera alguns de seus trabalhos. Mas a emoção do con-

tacto direto com o eminente especialista bem pode ser calculada. Desmanchei-me 

em desculpas e justificativas ante o Mestre, alegando minha condição de curioso, 

de autodidata da Sociologia e das Ciências Sociais. Expliquei-lhe que cursara a 

Escola de Sociologia e Política, no seu início, muito mais preocupado com a disci-

plina que me fascina – a Estatística [...] Comecei, então, a ter contatos mais fre-

quentes com o Mestre, ora na Faculdade, ora em meu escritório, ora em minha 

casa, que ele honrava […] Mais intensa e mais íntima se tornou a convivência com 

Bastide quando Mário Wagner Vieira da Cunha – meu colega na Comissão do 

Serviço Civil do Estado – anunciara-me a próxima realização dos estudos regio-

nais sobre o negro, sob os auspícios da Unesco, pesquisas coordenadas por Basti-

de com o inconfundível concurso de Florestan Fernandes e assessoramento pre-

ciso de Lucila Hermann (Amaral, 1978).

De maneira semelhante a Bastide, poucos anos depois, a socióloga Virgínia 

Leone Bicudo (2010) defenderia a primeira tese de mestrado em relações raciais 

na Escola Livre de Sociologia e Política. O Estudo de atitudes raciais de pretos e mu-

latos em São Paulo, sob orientação de Donald Pierson, não teria sido possível sem 

o emprego do método de pesquisa de que Bicudo se valeu – estudo de atitudes e 

processos de socialização – para conhecer os mecanismos objetivos e subjetivos 

do preconceito e discriminação racial. Ela inova ao empregar o método, como 

demonstrou Janaína Damaceno Gomes (2013), ao inserir a fala dos sujeitos entre-

vistados, explicitando em diversos espaços cotidianos, privados e públicos, a 

experiência e internalização dos comportamentos discriminatórios e da sociali-

zação do preconceito (nas relações afetivas matrimoniais e sexuais, nos ambien-

tes escolares e de trabalho, na frequência aos espaços públicos da cidade, na 

formação de sociedades exclusivas ou de participação interétnica etc.).

Bicudo, para tanto, de maneira pioneira, entrevistou antigos membros da 

Frente Negra Brasileira (1931-1937) e analisou seu jornal A Voz da Raça, trocando 

os nomes de sujeitos e instituições. Infelizmente, sua tese levou 65 anos para ser 

publicada e ganhar o devido reconhecimento, sem outros desdobramentos na 

área de sociologia (Silva, 2011; Gomes, 2013). Essas duas circunstâncias podem 

não ter sido as únicas relações e aproximações estabelecidas entre cientistas 

sociais e movimentos negros em São Paulo. De toda maneira, o objeto deste arti-
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go tem alinhavos de pano de fundo bastante interessantes para discutir o que 

vem adiante. Esses exemplos podem ajudar a construir aspectos dos argumentos 

seguintes.

Entre o final dos anos 1950 e o decorrer dos 1970, um conjunto de cientis-

tas sociais uspianos, junto de outros intelectuais da capital paulista, manteve 

relações e/ou aproximações de pesquisa, pessoais e de ativismo antirracista com 

o associativismo negro paulistano. Nesse cenário, destacam-se as figuras de Flo-

restan Fernandes (1920-1995) e da Associação Cultural do Negro (ACN, 1954-1976), 

ocupando espaços interessantes e propositivos, entre 1958 e 1964. Junto deles, no 

entanto, e orbitando o universo da ACN, localizam-se outros sujeitos como Sergio 

Milliet, Paula Beiguelman, Octavio Ianni, em momentos e condições distintas de 

aproximação. E de maneira mais intensa, na fase final da Associação, a figura 

pouco estudada de Eduardo de Oliveira e Oliveira (1923-1980), sociólogo negro, 

igualmente ligado ao grupo uspiano e que assumiu a direção da ACN.

Tais relações se configuraram em presença em atos públicos, represen-

tações autorizadas para falar em nome do coletivo negro, participação em even-

tos registrados pela imprensa. Ou mesmo adesão à associação, com fichas de 

filiação, distinguindo-se como “sócio” ou “sócio honorário”, configurando tam-

bém o pagamento de mensalidade. Ou, em caso mais explícito, assumindo a 

direção da associação, responsabilizando-se por sua condução. As informações 

e apresentações de documentos que tratam dessas relações específicas são 

inéditas na bibliografia do pensamento social sobre o tema ou da fortuna crí-

tica de Fernandes (D’Incao, 1987; Arruda, 2001; Sereza, 2005; Campos, 2014), 

constituindo-se em dados coletados especificamente a partir do estudo da As-

sociação Cultural do Negro, que tenho desenvolvido recentemente.1 Acredito 

que isso permita perspectivar a participação e o protagonismo antirracista de 

intelectuais e ativistas negros na história do pensamento social. 

OS CAMPEõES DA REFORMA: INTELECTUAIS NEGROS E SOCIóLOGOS EM 

TEMPOS DE MUDANÇA SOCIAL

Ao defender em 1964 A integração do negro na sociedade de classes como tese de 

cátedra, Fernandes já havia tido diferentes experiências de contato e investi-

gação com movimentos sociais no meio negro, na pesquisa anterior empreen-

dida com Roger Bastide. Argumentei em outro trabalho (Silva, 2013) que isso 

seria fundamental para a construção daquela obra. Sinais de tal importância 

são perceptíveis nas citações feitas ao longo do texto, mas também, de partida, 

nos agradecimentos que o autor fez a figuras distintas, na abertura do trabalho 

de 1964, e nos agradecimentos de Bastide e Fernandes em 1955, como seguem:

ao secretário da Comissão para o Estudo das Relações Raciais entre Negros e 

Brancos em S. Paulo, Jorge Prado Teixeira, que foi também colaborador nas pes-

quisas ecológicas.[…] às diversas associações de negros em S. Paulo: Associação 

José do Patrocínio de S. Paulo, Irmandade de N.S. Rosário dos Homens Pretos, a 

Legião Negra de S. Paulo; aos informantes de côr, drs. Raul Joviano do Amaral, 
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Edgar Santana, Arlindo Veiga dos Santos, Francisco Lucrécio, Geraldo de Paulo 

e Ângelo Abaitaguara, e aos srs. José Correia Leite, Geraldo Campos de Oliveira, 

Francisco Morais, Luis Lobato, professor Antonio Dias, José Pelegrini, Vicente de 

Paula Custódio, Paulo Luz, Vitalino B. Silva, Mário Vaz Costa, Carlos Assunção, 

Romeu Oliveira Pinho, Joaquim Valentim, Nestor Borges, Cirineu Góis, José de 

Assis Barbosa, Adélio Silveira, Anibal de Oliveira, Luis Aguiar, Benedito Custódio 

de Almeida, Gil de Carvalho, José Inácio do Rosário, Sofia de Campos, Aparecida 

Camargo, Nair Pinheiro, e sras. Benedita Vaz Costa, Maria de Lourdes Rosário, 

Maria Helena Barbosa, Ruth de Souza e Nilza de Vasconcelos (Bastide & Fernan-

des, 2008)

A essa lista gostaria de agregar novos agradecimentos. Primeiro, ao Dr. Roger 

Bastide, que me levou a estudar sociologicamente as relações raciais em São 

Paulo […] Segundo, aos senhores José Correia Leite, Raul Joviano do Amaral e 

Henrique Cunha, pela prestimosa colaboração que nos deram, colocando à nos-

sa disposição os exemplares existentes de jornais que circularam ou ainda cir-

culam no “meio negro” de São Paulo. Pedimos vênia para prestar uma homenagem 

a Jorge Prado Teixeira, um colaborador inestimável e um infatigável batalhador 

pela causa do negro, que infelizmente foi roubado ao círculo dos vivos (Fernan-

des, 1978a).

Fernandes (1977) reforçaria em outro texto, “Em busca de uma sociologia 

crítica e militante”, publicado em A sociologia no Brasil, que aspectos das suas 

pesquisas anteriores, sobre as troças no Bom Retiro e o culto a João de Camar-

go em Sorocaba, o haviam aproximado das várias cidades dentro da cidade e o 

mundo negro, sob orientação de Bastide. Igualmente a sua socialização primá-

ria como morador de cortiços, pobre, tendo de se medir com a vida desde a 

infância teria, em sua visão, lhe permitido conhecer a experiência de ser um 

negro em São Paulo, no final dos anos 1920 e ao longo da década seguinte. Ex-

periências de discriminação e preconceito do ângulo da pobreza, instrução 

prejudicada e da origem estigmatizada (filho de mãe solteira) que se aproxi-

mariam do pugilo de homens e mulheres negros na mesma época.

Fato é que os nomes citados pelos autores em seus agradecimentos e 

recordações não são aleatórios, mesmo que a maioria seja de desconhecidos ou 

de difícil rastreamento nos dias correntes. E é necessário promover, agora, uma 

rotação de perspectivas – da obra e da figura do sociólogo para seus sujeitos pes-

quisados – para entender qual a importância da presença desses intelectuais e 

ativistas negros em suas pesquisas e no cenário posterior. Estão ali represen-

tantes da imprensa, da Frente Negra Brasileira, de batalhões da Legião Negra de 

1932, das associações mencionadas explicitamente e também da Associação 

Cultural do Negro, que reúne vários desses ativistas a partir de 1954. Jorge Prado 

Teixeira, por exemplo, foi o responsável por aproximar os ativistas e intelectuais 

negros dos sociólogos uspianos. Fontes ainda não devidamente checadas o 

apontam como aluno da Faculdade Filosofia, Ciências e Letras da USP, no curso 

de Ciências Sociais. O estudante de Ribeirão Preto, no entanto, foi um dos assi-

nantes da ata inaugural, registrada em cartório, da Associação Cultural do Negro, 
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em dezembro de 1956. Ele também pertenceu à Associação José do Patrocínio, 

coletivo negro para homens e mulheres, criado em 1947, visando à instrução 

para adultos e assistência, onde também militava Raul Joviano do Amaral.

Amaral, também com fontes não checadas junto à instituição, foi estu-

dante da Escola Livre de Sociologia e Política, nos cursos de Estatística e Socio-

logia. Antes disso, Joviano já era militante do movimento negro, pelo menos 

desde a década de 1930, como partícipe da Frente Negra Brasileira, de jornais 

da imprensa negra paulista e da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de 

São Paulo, instituição sobre a qual ele escreveu um importante livro, Os pretos 

do Rosário de São Paulo (Amaral, 1991). Joviano também era advogado, com es-

critório no Centro da cidade, tendo tido certo papel num caso de crime envol-

vendo racismo, como o caso do Restaurante Chinês, segundo Bóris Fausto (2009: 

129-130). E no intervalo democrático inaugurado com o fim do Estado Novo 

(1937-1945), ele se lançou, como Abdias do Nascimento, Sofia de Campos e 

outros sujeitos negros, candidato a cargos políticos em São Paulo, configuran-

do um momento importante da participação negra em formulação de projetos 

para o seu grupo social (Sotero, 2015; Rios, 2014).

Nomes como os de José Correia Leite, Henrique Cunha, Geraldo Campos 

de Oliveira, José Inácio do Rosário, José Pellegrini também não devem passar 

despercebidos desses agradecimentos, tanto em Integração do negro como em 

Brancos e negros em São Paulo. São todos homens e mulheres negros que pugila-

ram pela causa antirracista desde o começo do século XX. Todos eles foram in-

formantes da pesquisa Unesco. Alguns demandavam ainda mais, como Edgar 

de Santana, em ser um pesquisador das investigações ou José Correia Leite, que 

escreveu uma monografia a partir de sua história de vida, coletada por Renato 

Jardim Moreira (um dos assistentes de Bastide e Fernandes). Todos eles foram 

sujeitos fundamentais para fornecer os dados e histórias de vida da experiência 

cotidiana da discriminação utilizados em Brancos e negros em São Paulo e Integra-

ção do negro na sociedade de classes. E, ouso pensar, por aproximar e corporificar 

o debate teórico acerca de preconceito e discriminação racial dos sociólogos das 

experiências e cenários concretos dos negros na cidade de São Paulo ou de suas 

trajetórias pregressas, em outras cidades do interior e estados brasileiros. Por 

outro lado, como nota Viviane Angélica da Silva (2015: 82), é importante assina-

lar esses momentos de fricção entre ativistas e intelectuais negros (como os 

citados) e a equipe de sociólogos uspianos (e mesmo entre os próprios sociólo-

gos, lembrando a trajetória de Virgínia Leone Bicudo na pesquisa), para não 

conferir excessivo peso a uma aliança política que se dava também em condi-

ções de dessemelhanças (Silva, 2015: 82).

Importa, entretanto, o encontro na encruzilhada do social e suas circuns-

tâncias. O que os sociólogos queriam? Pelo que os ativistas e intelectuais negros 

lutavam? Como se dão essas relações? O interregno 1945-1963, embora democrá-

tico, recoloca os negros, outrora associados, numa posição de que tudo ainda 
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estava por fazer. Em São Paulo, suas ações desde o início do século XX organiza-

vam-se no sentido de criar formas de solidariedade e coesão internas, capazes 

de integrar frações do grupo num ideal socialmente compartilhado, por meio da 

imprensa e das associações, visando à luta contra o preconceito racial. Todavia, 

o que se passa com as ciências sociais, em São Paulo? A sociologia estava na 

outra margem do caminho: a discussão crítica das relações raciais não era prio-

rizada sistematicamente pela maioria das teses do momento. A encruzilhada, 

portanto, é a cidadania republicana e os seus impeditivos para, falando com 

Florestan Fernandes (1978b: 463), “forjar nos trópicos este suporte de civilização 

moderna”. Para os negros associados, denunciar o após Abolição e o preconceito 

velado cotidiano, bem como a inépcia do Estado em combater a discriminação, 

apesar da edição da Lei Afonso Arinos em 1951. Seriam eles por eles, organizan-

do-se autonomamente. Se possível, com alianças de intelectuais como os soció-

logos, na construção de uma verdadeira democracia. Destarte, há um encontro 

fecundo, polêmico e que possui consequências que nos interessam aqui. 

Fernandes qualificou esses esforços do associativismo político e intelectu-

al negro de São Paulo de reformismo social, em Integração do negro na sociedade de 

classes. Tratava-se de esforços empreendidos por aqueles ativistas e intelectuais 

em simultaneamente denunciar o preconceito e a discriminação, atacando radi-

calmente o mito da democracia racial, sendo que, com isso, também procuravam 

organizar-se coletivamente, emancipando-se. Ao emancipar o negro e combater o 

racismo, visavam, por outro lado, modificar os brancos. Os negros lutavam dupla-

mente e por dois sujeitos ao mesmo tempo, tentando reformar os fundamentos da 

ordem social competitiva, instaurada na desigualdade de condições, operando 

como campeões da “revolução dentro da ordem” (Fernandes, 1978b:10), portanto, 

heroicamente se propondo a ser reformadores da nova ordem social.

Tratava-se de tarefa hercúlea, feita no cenário de uma sociedade fechada 

à mudança democrática das circunstâncias. A quaisquer sinais mais radicais de 

transformação, a ordem social e política responderia com violência, discriminação 

e repressão – como ocorre em 1964. Acredito que esse diagnóstico do reformismo, 

de certa maneira moderado, dos movimentos sociais no meio negro também pode 

ser pensado para a situação política dos cientistas sociais que dele se aproxima-

ram. O tema da mudança social estava nos seus horizontes, em diferentes arenas, 

para diagnóstico e atuação, como foi apontado de maneira precisa por Elide Rugai 

Bastos (2002:183-230). O acesso à educação pública, os debates acerca da expansão 

pública do ensino superior, discussões sobre o preconceito e discriminação raciais, 

as condições de vida nas cidades em franco processo de metropolização e indus-

trialização, os direitos trabalhistas nos mundos citadino e rural; e, por fim, a pos-

sibilidade de transformações democráticas da vida política e social brasileira são 

temas enfrentados por esse conjunto de cientistas sociais, explicitados na série 

de artigos publicados em Mudanças sociais no Brasil (Fernandes, 2008) e A sociologia 

numa era de revolução social (Fernandes, 1976), com a síntese no prefácio de 1962:
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São muitos os problemas com que se defronta o sociólogo numa situação históri-

co-social como a que prevalece no Brasil e nos demais países subdesenvolvidos 

[...] Ninguém consegue isolamento para concentrar-se sobre seus planos de in-

vestigação [...] Algo, entretanto, dá sentido criador a esse mecanismo de uso (sob 

muitos aspectos de mau uso) do talento pela sociedade. Ele arranca o sociólogo 

do “gabinete”, integrando-o nos processos de mudança social, fazendo-o sentir-se 

como alguém que possui o que dizer e que, eventualmente, poderá ser ouvido [...] 

Enfim, a sociedade, que não lhe pode conferir sossego e segurança, coloca-o numa 

posição que o projeta no âmago dos grandes processos históricos em efervescên-

cia (Fernandes, 1976: 15-16).

Não haverá novidade em repisar os argumentos expressos nesses livros. 

Importa aproximação de contextos sociais e políticos em que o mundo do(s) 

sociólogo(s) e o dos intelectuais e ativistas negros passam a se encontrar 

ainda mais, com sentidos políticos talvez em processo de aliança e reconhe-

cimento, permitindo, por exemplo, a realização do diagnóstico expresso na 

citação anterior.

óRBITAS SINCRôNICAS, COM ALGUMA COLISÃO

Voltemos à Associação Cultural do Negro. Ela foi fundada em 1954, por um 

conjunto de intelectuais e ativistas negros, homens majoritariamente interes-

sados em criar uma associação que representasse o negro na sua ausência das 

comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo, naquele ano. Seus 

estatutos foram definidos em 1956, e ela passa a funcionar, a partir de então e 

até 1965, no 16o andar do Edifício Martinelli, no Centro de São Paulo, procuran-

do atuar no espaço público com a valorização da memória negra e da luta an-

tirracista contemporânea. Jornais (Mutirão, Níger), cadernos de publicações 

(Série Cultura Negra), coletivo de teatro (Teatro Experimental do Negro de São 

Paulo), homenagens, recitais, atos e protestos públicos, correspondências etc., 

tudo isso se encontrava no seu escopo de atividades, especialmente na fase de 

1956 a 1964 (Silva, 2012; 2013).

Considerando seus fundadores – José de Assis Barbosa, Jorge Prado Tei-

xeira, José Correia Leite, Geraldo Campos de Oliveira, entre outros – e suas 

experiências pregressas, bem como as relações já expostas, é compreensível 

encontrar nos arquivos da ACN, durante a pesquisa que tenho empreendido 

sobre a história da associação, documentos que expressam a relação abaixo:

São Paulo, Brasil, 29 de agosto de 1962

A Diretoria Cultural da Associação Cultural do Negro do Estado de São Paulo – 

Brasil, tem o imenso prazer de apresentar o ilustre Professor FLORESTAN FER-

NANDES, como representante de nossa entidade, para fins culturais, junto a 

entidades e pessôas[sic] interessadas em tratar de assuntos ligados a finalidades 

culturais desta Associação. 

Antecipadamente gratos.2
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Como o sociólogo ganhou essa distinção? Quais as relações estabelecidas 

entre ele e seus sujeitos de pesquisa que permitiram que ele fosse alçado à 

condição de representante autorizado da ACN? Infelizmente, o documento não 

menciona a quem se destina. Contudo, sua natureza genérica permite inferir 

que se trata da possibilidade de Fernandes ser o mediador dos intelectuais e 

ativistas negros em espaços que talvez eles não pudessem facilmente acessar. 

Ou o uso interessado, pelos intelectuais negros, do prestígio e distinção acadê-

micos já alcançados naquele momento pelo autor, para os fins e interesses em 

prol da ACN. Prestígio esse alicerçado nos dados fornecidos por aqueles inte-

lectuais e ativistas negros em pesquisas anteriores. Uma relação de simbiose 

política, talvez.

Por exemplo, em 1956, quando a ACN organiza a I Convenção Paulista do 

Negro na cidade de São Paulo, é possível flagrar entre os membros convidados 

a palestrar e/ou apoiar a atividade os nomes de cientistas sociais uspianos, 

diretamente ligados às pesquisas sobre os negros paulistas: entre os membros 

das comissões técnicas, naquela denominada “Problemas Econômicos e Relações 

Raciais”, encontra-se Renato Jardim Moreira3 – assistente e orientando de pes-

quisa de Bastide e Fernandes nos estudos sobre relações raciais (junto de Fer-

nando Henrique Cardoso e Octavio Ianni). E na “Relação dos Convencionais 

Inscritos até de 16 de maio de 1956” o sétimo nome é o de Florestan Fernandes.4

No Relatório da Diretoria Executiva (de 1o de setembro de 1957 a 31 de 

julho de 1958) existem pistas sobre esse cenário, incluídas aquelas sobre a pro-

dução dos argumentos de uma das obras mais importantes das ciências sociais 

brasileiras. No documento de oito folhas, a diretoria executiva, presidida por 

José Correia Leite, informa os sócios sobre as atividades culturais, sociais, polí-

ticas e problemas da associação: a comemoração da Lei do Ventre Livre (28 de 

setembro) e homenagem pública a José do Patrocínio; o protesto organizado 

pela ACN em São Paulo contra o prefeito de Little Rock, Arkansas (EUA), que 

havia decidido impedir a frequência de estudantes negros a uma escola secun-

dária da cidade; a organização de uma “Noite de Poesia” em homenagem a Cruz 

e Souza; a recepção ao trumpetista estadunidense Louis Armstrong, quando de 

sua visita a São Paulo; informes financeiros e de atos punitivos a associados; as 

comemorações do Ano 70 da Abolição (sobre este último ponto, ver Silva, 2012). 

A respeito do denominado Ano 70 da Abolição, são detalhadas atividades 

organizadas e acontecidas para a efeméride, que seguiram de fevereiro a maio 

de 1958, com a participação de intelectuais e artistas como Sergio Milliet, Cló-

vis Garcia, Henrique Losinkas Alves, Abdias Nascimento, Rossini Tavares de 

Lima, Édison Carneiro, entre outros. Também está nesse rol a seguinte:

Dia 29 de maio – Conferência do Professor Florestan Fernandes, catedrático de 

Sociologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 

Paulo, na Biblioteca Municipal, subordinada ao tema “A integração do negro na 

sociedade brasileira”.5
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Isso é deveras interessante. Em 1958, Fernandes, no rol de atividades 

organizadas pela Associação Cultural do Negro para os debates e comemorações 

do Ano 70 da Abolição, apresenta uma conferência acerca da pesquisa em an-

damento que ele finalizaria tão somente em março de 1964. Essa perspectiva, 

de um trabalho em andamento e em diálogo, se fortalece ao observar também 

no acervo da ACN, dois comunicados que tinham a finalidade de ser distribuí-

dos aos jornais, em maio de 1960, para atividades relativas ao debate sobre os 

sentidos da Abolição:

Comemorações Abolicionistas de 1960

Da programação cultural consta a realização da conferência a ser proferida pelo 

professor Florestan Fernandes, na Biblioteca Municipal e o espetáculo que o Tea-

tro Experimental do Negro de São Paulo organizou especialmente para as come-

morações patrocinadas pela Associação Cultural do Negro.6

Esse primeiro comunicado, a respeito da conferência de Fernandes, é 

datado de 3 de maio de 1960. O segundo, mais extenso, refere-se a 16 de maio 

de 1960 e dirige-se ao senhor Sílvio Vasconcelos, então presidente do Sindicato 

dos Empregados no Comércio de São Paulo:

Senhor Presidente

Dentre as atividades programadas destacasse[sic]a conferência a ser proferida 

pelo ilustre professor Octavio Ianni, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo, no próximo dia 27 do corrente.

Desejando merecer a valiosa colaboração dessa nobre entidade classista, vimos 

solicitar pela presente a cessão a título gracioso do auditório da mesma, a fim 

de que nele possa ser realizada referida conferência, que se subordina ao tema 

“O negro no Brasil Meridional”.7

Essa segunda nota é particularmente interessante. “A título gracioso”, o 

auditório seria cedido ao sociólogo para que ele falasse sobre sua pesquisa, em 

processo de realização, acerca dos negros nos estados do Sul, em particular o 

Paraná. Pesquisa supervisionada por Fernandes, dividida com Fernando Hen-

rique Cardoso e que seria publicada em 1962 com o título As metamorfoses do 

escravo: apogeu e crise da escravatura no Brasil meridional. Se o pedido para que 

Ianni fizesse a conferência no auditório gratuitamente cedido deu certo ou não 

é menos importante que o fato em si. Trata-se de um dado importante acerca 

da aproximação dos sentidos entre sociólogos e movimentos sociais no meio 

negro, mediado pela Associação Cultural do Negro. 

Além disso, é igualmente interessante analisar os espaços sociais em 

que essas conferências deveriam ser pronunciadas. Bibliotecas públicas, sindi-

catos de entidades de classe: fora do ambiente universitário, voltadas para 

audiência interessada. Talvez com um esforço de aproximação de linguagem, 

sem perder o rigor, para um público mais amplo. Esforço esse que compõe um 

certo aspecto dessa geração de cientistas sociais, num momento de intensa 
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luta por mudança social e que é narrado de maneira particularmente instigada 

por Fernandes (1976) no prefácio que escreve à primeira edição de A sociologia 

numa era de revolução social, em 1962. Creio que a exposição desses argumentos 

qualifique a apresentação do documento a seguir:

Documento 1

Concessão de Título de Sócio Honorário da Associação 

Cultural do Negro a Florestan Fernandes, março de 19658
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As fontes do arquivo e mesmo a fortuna crítica de Fernandes não per-

mitem afirmar se ele aceitou o título. Mas também esta informação – a conces-

são da honraria – salvo engano, até o momento, era desconhecida. O que im-

porta, mais uma vez, é menos a eficácia que o sentido concreto e simbólico da 

ação. A integração do negro na sociedade de classes, tese de cátedra apresentada 

um ano antes pelo sociólogo, com repercussão fora do ambiente universitário 

e ao encontro de uma representação de movimento social no meio negro − 

aquele cujos integrantes ou uma parcela deles haviam participado da Pesquisa 

Unesco de Relações Raciais em São Paulo e fornecido as informações necessá-

rias para tornar possíveis os trabalhos dos sociólogos. Especialmente no segun-

do volume de Integração − No limiar de uma nova era − as interpretações do so-

ciólogo são absolutamente alicerçadas nas informações recebidas de seus in-

terlocutores, para discorrer sobre “Os movimentos sociais no meio negro”. Isso 

é um dado nada menosprezível.

Também importa destacar o ano. Ruim politicamente em todos os sen-

tidos progressistas. Momento em que a ACN passa por fase de dificuldades, 

levando a mudança em seu quadro associativo, do local de sua sede e mesmo 

de direção, e cujos aspectos não serão abordados neste artigo. Igualmente tur-

bulento, entretanto, para a sociologia uspiana, pelas mudanças institucionais 

que o golpe de Estado civil-militar provocaria no ambiente político e científico 

da Faculdade de Filosofia e das Ciências Sociais no Brasil (Sereza, 2005; Martins, 

1998: 44-45; Velho, 1983: 241-242).

1 

Florestan Fernandes, Solano Trindade e 

Henrique Losinkas Alves, na sede da ACN, s.d.

Fonte: Alves, 1989.
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MUDANÇAS DE RUMOS

As dificuldades políticas após o golpe de Estado civil-militar impõem reconver-

sões de lugares sociais para sociólogos e movimentos negros. No primeiro gru-

po, especialmente para os que estão no círculo de Fernandes, implica prisões, 

exílios e perda de prestígio universitário. No caso dos negros, observando o 

caso da ACN, se eles não saem de cena, se reconfiguram em outros espaços e 

formas de ativismo, uma vez que se mudam da sede do Edifício Martinelli pa-

ra o bairro Casa Verde. E alguns de seus membros são atingidos pelo golpe, 

forçados ao exílio, a sair de cena mais explicitamente (Kössling, 2007; Silva, 

2012). Ou mesmo, dada a idade avançada dos membros do conselho diretor da 

associação, pessoas sexagenárias decidem se aposentar do trabalho mundano 

e se distanciar do ativismo político (Leite & Cuti, 1992).

Essa é fase ainda nebulosa da vida associativa negra em São Paulo, ob-

servada pela ACN. O que importa, no entanto, é que ela não desaparece. Se o 

intervalo de ações ocorridas entre 1965 e 1976 ainda é constituído de lacunas, 

não é menos importante saber que um sociólogo negro assumirá essa segunda 

fase e que ele orbitava o grupo de pesquisadores ligados a Florestan Fernandes. 

Não se trata de continuidade de fácil traçado, dada a dificuldade de coleta de 

dados, mas vale esboçar alguns argumentos.

Eduardo de Oliveira e Oliveira, junto da advogada branca Gilcéria de 

Oliveira, será responsável pela fase da Casa Verde na vida associativa da ACN. 

Destaco os marcadores de Gilcéria pelo fato de serem incomuns na trajetória 

diretiva da associação: mulher e branca, algo inédito. Oliveira e Oliveira tem 

importância ainda não pesquisada a contento nesses anos 19709 do movimen-

to negro (Alberti & Pereira, 2007), mas suscitada em memórias de cientistas 

sociais ou novos ativistas do movimento negro daquele momento como alguém 

com destaque, tanto pela organização da Quinzena do Negro da USP (em 1977), 

pela escrita e apresentação da peça de teatro E agora falamos nós (1971-1973), 

em parceria com a ativista e intelectual negra Thereza Santos, à época respon-

sável pelo Centro de Cultura e Arte Negra – Cecan. É o que também recorda um 

colega de geração de Oliveira e Oliveira, da época de formação em ciências 

sociais no grupo uspiano:

Foi de minha turma e foi meu amigo Eduardo de Oliveira e Oliveira, intelectual 

refinado e culto, mulato, dos meus conhecidos e amigos o que melhor compreen-

dia as gradações e as implicações da diferenciação social naquele estranho e 

fascinante mundo da Faculdade de Filosofia da rua Maria Antônia, perto da qual 

morava. Ele era filho de um estivador negro do porto do Rio de Janeiro, que se 

tornara líder sindical e, como ele mesmo dizia, pelego do trabalhismo de Vargas. 

Eduardo tivera a melhor educação que alguém podia receber em sua época no 

Rio de Janeiro. De vez em quando, seu pai embarcava-o na limusine de seu uso 

e dava um passeio pelas docas, mostrava-lhe os estivadores que carregavam nas 

costas pesada sacaria e lhe fazia esta advertência: “Não se esqueça nunca de que 

o que você é e virá a ser deve a essa negrada”. Eduardo não esqueceu. De vez em 
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quando convidava seus amigos negros e vários de nós, que vínhamos “de baixo”, 

e também alguns professores, artistas e intelectuais para uma mesa de queijos 

e vinhos finos em seu apartamento para, no estilo das velhas famílias, um sarau 

de conversação culta. Organizou para negros do bairro da Casa Verde uma esco-

la, para a qual convidava professores da USP, com razão convencido da função 

emancipadora dessa ressocialização. Escreveu uma peça teatral emblemática, a 

cuja estreia compareci, sobre as contradições e as armadilhas da ascensão social 

no meio negro − E, agora, falamos nós −, dirigida e apresentada no Teatro do Masp 

por sua amiga Teresa Santos, a atriz. O título da peça foi inspirado num inciden-

te ocorrido, que presenciei, no prédio de Filosofia e Ciências Sociais, na Cidade 

Universitária. Eduardo organizara um seminário sobre o negro, numa das salas, 

para o qual convidara vários professores da Faculdade de Filosofia e vários negros. 

Uma das professoras, ao terminar sua exposição, que foi a primeira, explicou 

que precisava se retirar, pois tinha outro compromisso. Ela já estava na soleira 

da porta quando Eduardo pediu-lhe que voltasse, pois tinha algo importante a 

dizer. E disse mais ou menos o seguinte: “Nós (negros) passamos séculos ouvin-

do vocês. Quando chega a hora de falarmos, vocês dizem que não têm tempo 

para nos ouvir”. Ela f icou muito embaraçada com a interpelação inesperada, 

desculpou-se, disse que não era nada daquilo e foi embora (Castro, 2010: 239-240).

2 

Eduardo de Oliveira e Oliveira, s.d. 

Fonte: Acervo UEIM-UFSCar. 

Catálogo da Coleção Eduardo de Oliveira e Oliveira, 

UEIM-UFSCar, 1984.



122

órbitas sincrônicas: sociólogos e intelectuais negros em são paulo, anos 1950-1970
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

8.
01

: 1
09

 –
 1

31
, j

a
n

.–
 a

br
., 

20
18

 A escola a que José de Souza Martins (Castro, 2010) se refere é a trans-

ferência da sede da ACN para a Casa Verde. Nessa fase, a mudança de sede levou 

a uma alteração geográfica e também a uma mudança de perfil de atuação. Na 

rua Jaboatão ensinava-se em cursos de alfabetização, reforço em matemática, 

geografia, ciências e português. Ou cursos de história geral e brasileira, e cul-

tura afro-brasileira e africana, ministrados por Oliveira e Oliveira.

Nessa fase, que se dá entre 1966 e 1976, haverá algo ainda para se ex-

plorar, em matéria de pesquisa, em relação à presença de sociólogos, daquele 

grupo próximo a Fernandes, na Associação. Os movimentos dos dois grupos, 

cientistas sociais e ativistas negros, são então mais sinuosos e menos sincrô-

nicos do que em fases anteriores. Não tenho, por enquanto, respostas mais 

precisas sobre o motivo de certas fichas de filiação e/ou contribuições se en-

contrarem nos arquivos da ACN, nessa fase. Isso se deverá sem dúvida à pre-

sença de Eduardo de Oliveira e Oliveira e ao fato de ele circular entre dois 

mundos, promovendo a conexão entre o ambiente universitário e esse associa-

tivismo negro. Mas também às disposições políticas e culturais contraídas em 

momentos anteriores, explicitadas antes, que corroboram as afirmações de 

Martins e algumas de minhas hipóteses. Vejam-se, exemplarmente: 

Documento 2a e 2b

Ficha de filiação e contribuições 

entre 1969 e 1976 da cientista 

social Paula Beiguelman à ACN
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Documento 3

Proposta de filiação de Octavio Ianni  

à Associação Cultural do Negro, em 1969
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Além das fichas e propostas de Beiguelman e Ianni, nessa fase encon-

tram-se ainda propostas e documentos de contribuição financeira endossados 

pelo cientista social Ruy Coelho, por artistas como Carlos da Silva Prado e Al-

demir Martins ou pelo industrial e bibliófilo José Mindlin. A esse respeito, é 

interessante ponderar sobre o que me informou, em entrevista, a ex-presiden-

te da Associação Gilcéria de Oliveira, que centraliza o papel desempenhado por 

Eduardo de Oliveira e Oliveira nessa fase:

[Eduardo de Oliveira e Oliveira] era considerado um intelectual, de primeira linha. 

Valorizado por ser um intelectual como os intelectuais da USP. Marilena Chaui, 

a Paula Beiguelman, o Antonio Candido, Florestan Fernandes, aquele pintor fa-

moso Aldemir Martins colaboravam com a Associação. Todo esse povo colabo-

rava, pagava uma quantia mensal para manter. Nós não tínhamos verba oficial. 

E todo esse povo foi arrebanhado pelo Eduardo. Ele também era muito amigo de 

uma professora da USP, doutora Paula Beiguelman, era amicíssima dele, e o tra-

tava muito bem e tal. O Mindlin era muito amigo do Eduardo. O Eduardo tinha 

acesso ao Mindlin com a maior facilidade. Financeiramente, quem garantiu o 

funcionamento da Associação foi o Eduardo. Porque ele era ligado a este pessoal, 

idealista, que tinha dinheiro e que financiava. Eles pagavam por mês.10

Ainda se trata de uma fase da ACN que carece de mais pesquisa, até 

sobre as mudanças de características – do autofinanciamento pelos associados 

negros à contribuição financeira de apoiadores não negros, por exemplo. Toda-

via, neste momento, o que importa problematizar é a relação com uma geração 

de cientistas sociais cujos posicionamentos políticos levaram à colaboração em 

níveis variados. 

UMA AGENDA DE PESqUISA ABERTA E INCONCLUSIVA, POR ENqUANTO

Trata-se de um aspecto de momento de disposições democráticas que atraves-

sam três décadas (dos anos 1940 a 1970), gerações de cientistas sociais, projetos 

de pesquisa, a centralidade de um problema político e sociológico – mudança 

social e relações raciais aliadas à luta antirracista e integracionista. Os movi-

mentos de cientistas sociais e ativistas intelectuais negros encontram-se em 

simultânea mudança de rumo: por um lado, aquela geração de cientistas sociais 

– tomando Fernandes como ponto focal – será alijada de seu papel no campo 

de forças institucionais da universidade e da sociologia de então, descrevendo 

trajetórias marcadas por obstruções e alteração de aposta no sentido político 

das ações: são exemplares a impossibilidade de retorno de Fernandes e Ianni 

à USP, alocando-se na PUC-SP, ou, ainda, os balanços negativos da trajetória 

sociológica feitos por Fernandes ao longo dos anos 1970, sua aposta no socia-

lismo e engajamento político direto, vaticinados em passagens como esta: “per-

tenço a uma geração perdida, um conjunto de intelectuais que enfrentou seus 

papéis e, em sentido concreto, cumpriu suas tarefas. Mas nem por isso chegou 

a atingir os seus objetivos e a ver seu talento aproveitado pela sociedade” (Fer-

nandes, 1977: 213). 
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Por outro lado, os ativistas e intelectuais negros se encontram num mo-

mento de transição geracional e política: a reconfiguração do papel da ACN 

nessa fase dos anos 1970 acontece em paralelo com o nascimento de novas 

organizações, como o Centro de Cultura e Arte Negra (Cecan, em 1971) ou as 

discussões, em diferentes níveis em São Paulo, articulados com outros movi-

mentos em outros estados que culminariam em 1978 na criação do Movimento 

Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR). Sugeri, em outro 

trabalho (Silva, 2013), que surge, nesse momento, uma nova geração de ativis-

tas políticos e escritores, nascidos ao longo dos anos 1950, cuja linha de trans-

missão com as gerações anteriores é, em grande parte dos casos, interrompida. 

No entanto, ainda seria possível rastrear alguns vínculos, com base na entrada 

de alguns desses ativistas no ambiente universitário, socializando-se com temas, 

discussões e enfrentamentos de época; a presença de antigos militantes e es-

critores no cenário social, criando interesse por obras e pelo passado recente 

do negro no Brasil; mais específica, a difusão cultural promovida pelo jornal 

Versus (1974-1979) e a seção “Afro-Latino-América”, a partir de 1977, além de 

publicações como Árvore das Palavras e Jornegro (editados no Cecan) ou a pene-

tração das ideias e informações sobre o ativismo negro em outros países, no-

tadamente nos EUA e nas revoltas anticoloniais africanas (Silva, 2013).

Mudanças na forma do ativismo e nos sujeitos envolvidos nessa nova 

configuração, atreladas às mudanças na universidade e no campo da sociologia, 

levaram a afastamentos e não colaboração direta dos novos ativistas e intelec-

tuais negros com os sociólogos. Projetos e sujeitos passam a descrever movi-

mentos paralelos, em novas rotas. Tudo isso, no entanto, ainda é uma agenda 

aberta de pesquisa e um capítulo da história da sociologia no Brasil e do ati-

vismo político e cultural negro a ser explorado.

Procurei apresentar brevemente neste artigo algumas dessas possibili-

dades em aberto, a propósito de um dossiê analítico sobre Florestan Fernandes. 

Minha intenção foi argumentar no sentido de que, embora haja centralidade 

daquele sociólogo na discussão sobre o tema das relações sociais racializadas, 

entre os anos 1950 e meados dos 1960, é igualmente produtivo verificar uma 

espécie de “retrato de grupo”, em que outros cientistas sociais compõem ações 

semelhantes com efeitos parecidos, em circunstâncias variadas. Um retrato 

com várias faces, algumas negras, e algo estilhaçado pelo tempo.

As fontes de arquivo que apresentei até aqui são inéditas e as julgo 

proveitosas para que se lancem novos questionamentos sobre o tema. Por exem-

plo, investigar com mais acuidade, no âmbito da história da sociologia e do 

pensamento social no Brasil, o papel dos sujeitos de pesquisa como interlocu-

tores de trabalhos clássicos da área – como os ativistas e intelectuais negros; 

procurar discutir os interesses desses sujeitos de pesquisa, tanto quanto pos-

sível, no diálogo com os cientistas sociais; e, por fim, indagar sobre as condições 

sociais para a construção de um horizonte de possibilidades de ações políticas 
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e culturais comuns, entre sociólogos e seus interlocutores. Poderiam ser outros: 

movimentos sociais no campo, ativistas pela educação, trabalhadores urbanos, 

ativistas dos direitos civis (mulheres, homossexuais etc.), na mesma época 

delineados. O caso dos intelectuais e ativistas negros, organizados, parece-me 

exemplar nesse sentido, para sugerir e promover, na área, uma rotação de pers-

pectivas comumente miradas.

Recebido em 07/09/17 | Aprovado em 12/10/17
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 NOTAS

1 Trata-se de minha pesquisa atual, que contou com o apoio 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Pau-

lo (Fapesp): Estudo de associativismo político e cultural 

negro: Associação Cultural do Negro (1954-1976). Dispo-

nível em <http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/88552/

estudo-de-associativismo-politico-e-cultural-negro-asso 

ciacao-cultural-do-negro-1954-1976/>.Acesso em 1/10/2017.

2 Documento ACN DIE (Documento de Informações Essen-

ciais) COE 1040 P015 J080. Fonte: Coleção Associação Cul-

tural do Negro – Unidade Especial de Informação e Me-

mória, Universidade Federal de São Carlos (UEIM-UFSCAR).

3 Documento ACN DIE CCPN DIV 0026 P J010. Fonte: Coleção 

Associação Cultural do Negro – UEIM-UFSCAR.

4 Documento ACN DIE CCPN DIV 0023 P J011. Fonte: Coleção 

Associação Cultural do Negro – UEIM-UFSCAR.

5 Documento ACN DIE COS COI 0337 P005 J075, f ls.06-07. 

Fonte: Coleção Associação Cultural do Negro – UEIM-UFS 

CAR. Grifos meus.

6 Documento ACN DIE COE D741 P012 J061. Fonte: Coleção 

Associação Cultural do Negro – UEIM-UFSCAR.

7 Documento ACN DIE COE D741 P012 J068. Fonte: Coleção 

Associação Cultural do Negro – UEIM-UFSCAR. Grifos 

meus

8 Documento ACN DIE COE 0940 P014 J073. Fonte: Coleção 

Associação Cultural do Negro – UEIM-UFSCAR.

9 O historiador Rafael Petry Trapp tem-se dedicado, em sua 

pesquisa de doutoramento na Universidade Federal Flu-

minense (UFF), ao estudo da trajetória e do pensamento 

político de Eduardo de Oliveira e Oliveira.

10 Entrevista com Gilcéria de Oliveira concedida a Mário Au-

gusto Medeiros da Silva, em 17 de março de 2016, em São 

Paulo.
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óRBITAS SINCRôNICAS: SOCIóLOGOS E 

INTELECTUAIS NEGROS EM SÃO PAULO, 

ANOS 1950-1970

Resumo

Procuro discutir a aproximação entre uma geração de soci-

ólogos paulistanos, pesquisadores das relações raciais no 

Brasil, entre os anos 1950 e 1970, com ativistas e intelectuais 

negros de São Paulo. O foco se dá nas aproximações entre 

Florestan Fernandes e a Associação Cultural do Negro, per-

mitindo retroceder e avançar no tempo, vislumbrando-se 

outras figuras igualmente importantes como Roger Bastide, 

Virgínia Leone Bicudo, Octavio Ianni, Eduardo de Oliveira e 

Oliveira. A hipótese é de que há uma aproximação de proje-

tos políticos acerca da mudança social pautada pela luta 

antirracista, que se modificará em função do golpe de Esta-

do civil-militar de 1964.

SYNCHRONIC ORBITS: SOCIOLOGISTS AND BLACK 

INTELECTUALS IN SÃO PAULO, 1950s –1970s

Abstract

In this article, I discuss the relations established between 

a generation of sociologists from São Paulo, researchers on 

the subject of race relations in Brazil between the 1950s 

and 1970s, with black activists and black intellectuals in 

the same city. The focus is on the connection between Flo-

restan Fernandes and the Associação Cultural do Negro, 

which allows me to shift back and forward in time, high-

lighting other important figures, such as Roger Bastide, 

Virgínia Leone Bicudo, Octavio Ianni, Eduardo de Oliveira 

e Oliveira, among others. My hypothesis is close relations 

were formed around the political projects for social change 

rooted in the antiracist struggle that made this alliance 

possible, until the situation changed with the 1964 civil-

military coup in Brazil.
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ONTOLOGICAL TURNINGS FROM THE PERSPECTIVE 
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INTRODUCTION: THE ANTHROPOCENE AND THE AMERINDIANS

This article originates from a paper presented at the Boas Seminar at Columbia 

University, New York, in May of 2016. The circumstances in which the argument 

was presented are so intrinsically bound up with how I address the recent 

debates concerning the intellectual trend in anthropology that is known as ‘the 

ontological turn’, that I have decided to preserve, in this published version, 

those signposts that situate the author and her audience. It was the challenge 

of presenting a line of thought with which, in my view, my very specialized 

audience of eminent anthropologists was relatively unfamiliar, that demanded 

this exercise in conceptual archaeology. Had I approached the debate from the 

standpoint of Amerindian ethnology, many of the presuppositions made ex-

plicit in this article would have remained implicit. When teaching about the 

topic in Brazil, I came to realise that contextualising the history of a concept 

in this way can be useful for students as well, especially for those unfamiliar 

with Amerindian ethnology.

A conversation with Marilyn Ivy1 on the role of Amerindian ethnology in 

contemporary anthropological debates prompted an invitation to tackle this 

topic from my perspective, which is that of a European doing anthropology in 

Brazil with Amerindian peoples. Once I began to think seriously about it, I real-

ised that this was not at all an obvious task. I had to tackle a complex question, 

riddled with diplomatic risks. First, everything about the phenomenon is open 

so
ci

o
l.

 a
n

tr
o

po
l.

 | 
ri

o
 d

e 
ja

n
ei

ro
, v

.0
8.

01
: 1

33
 –

 1
67

, j
a

n
.–

 a
pr

., 
20

18

http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752017v815



134

copernicus in the amazon: ontological turnings from the perspective of amerindian ethnologies 
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

8.
01

: 1
33

 –
 1

67
, j

a
n

.–
 a

pr
., 

20
18

to discussion: from the term ‘ontological’ itself, through the differential uses 

and theoretical filiations it invokes, to the matter of whether we are dealing with 

a singular turn or several turnings, and the relation of this turn to previous 

theoretical turnings in the discipline. Quite a lot has been written and said about 

the topic over the past ten years.2 In the United States, for example, the onto-

logical turn gained academic visibility during the 2013 American Anthropologi-

cal Association annual meeting in Chicago, with a panel on the topic and its 

relation to politics proposed by Martin Holbraad, Axel Pedersen and Eduardo 

Viveiros de Castro. Elizabeth Povinelli3 was among the invited discussants. 

We are all undeniably enmeshed in the same vast web of Late Capitalism 

that infiltrates the most remote areas and aspects of our lives with its com-

modities, toxic substances, viruses, mosquitos and epidemics, and its implac-

able logic of exploitation of the seas, the soil, the territory. In reaction to this 

recklessness, a passive Nature suddenly became Gaia, a ‘living being’, ‘unpre-

dictable and indifferent’ as Stengers (2010) would have it. All this affects, most 

of all, the minorities and ‘the otherwise’ (Povinelli, 2016), who become resigni-

fied as the poor in need of commodities and assistance. These same people, 

however, have the practical – but above all relational – knowledge of living 

otherwise, and can show us lines of flight out of the vicious circle of blind de-

velopmentalism. 

The environmental crisis is now so evident and pressing that the prob-

lems caused by the anthropocene – the era in history when humanity began to 

dominate, rather than coexist with, the so-called ‘natural world’ (Sayre, 2012: 

58) – demand an urgent and comprehensive rethinking of our categories and 

the relations between nature and culture, thought and being, human and world. 

The recent interest in Amerindian ontologies in the fields of the Arts and Sci-

ences should be seen in light of this.4 By co-evolving with, rather than destroy-

ing, the animated environment of other beings that surround and inhabit them, 

these collectives reveal different ways of ‘being-with’, just as their praxis ex-

hibits proof of eminently relational worlds and ontologies. 

The substitution of relational ontologies by the opposition between ‘sub-

ject’ and ‘object’ enabled the Modernist and Capitalist enterprise to invent its 

world-conquering machinery, trapping in its gears even the most resilient mi-

norities surviving at its margins. The ontologies of these minorities speak a 

language that resonates with what contemporary philosophers of science are 

looking for. Thus, in her videoconference for the “Thousand Names of Gaia” 

Colloquium, Donna Haraway argued for a renewed awareness of how all beings, 

including humans, are composed of other beings and enmeshed in a dense web 

of becoming-along-with. Instead of inter-relationality, we are dealing with an 

intra-relationality; we are entities composed of relations, cut across by other 

agencies and inhabited by different subjectivities.5 We are multiple and di-

vidual rather than individual (Strathern, 1988); we are fractals (Wagner, 1991; 
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Kelly, 2001). What these new ideas can teach us are not all that different from 

what we can learn from native Amerindian philosophies.

Haraway argues that “we need to look for allies also in unlikely places, 

look for alignments in dreadful zones […] we are inhabiting the belly of the 

monster the way the Amerindians inhabit the belly of the monster and form 

unlikely alliances and become someone they had no intention of becoming”. 

This situation calls for strategies of guerrilla warfare. “The notion of an entity 

plus an environment is what we can’t think anymore... We have what biologists 

call holobionts, the collection of entities taken together in their relationality 

that construct a good enough one to get through the day”. We need to learn 

from the Japanese how to use the force of the other to win, she argues. This is 

certainly an art Brazilians are very good at, from the afro-Brazilian capoeira to 

the xondaro of the Guarani (Bregalda, 2017).

The hubris of Modernist ontology needs to be corrected by taking con-

science of the processes of sympoiesis, of our creative becoming in symbiosis 

with other species. Our origin myth of the world also needs to be revised, argues 

Haraway (2014), since the world as we know it today is the failed outcome of a 

cosmic act of mutual cannibalism: two bacteria trying to devour each other 

could not digest one another, and as a result we have the contemporary cell, 

more complex than the original one. 

The ontogeny of the Piaroa, a people of the Venezuelan rainforest, re-

hearses a similar story about the origin of the world as the result of a canni-

balistic battle between two antagonistic forces, brothers-in-law that fight until 

they devour each other. In this way, all of the differences in the world gained 

form during a mythic time of cumulative history and extreme creativity. This 

extremely creative power, however, poisoned the life of the senses of the beings 

on earth. To make life on earth possible, the Piaroa adopted an ethics and aes-

thetics of conservation instead of accumulation, a history that works to keep 

things in place and avoid the return of uncontrolled creative forces and their 

autodestructive and poisonous potential (Overing, 1986b, 1989, 1990).

The origin myth of the Yanomami similarly meditates on the dangers of 

uncontrolled productive desires that give rise to people with ‘minds planted in 

merchandise’. Minerals were planted by Omama, the creator god. Like the bones 

of a skeleton, they sustain the earth. The peccary people, as the Yanomami call 

the gold miners and their digging equipment, put this delicate geological con-

struction in danger, releasing the lethal smoke of metal that carries the dead-

ly epidemics that afflict the inhabitants of the forest and their shamans. 

Through their songs and dances, shamans keep the xapiri image-beings that 

animate the forest alive. When the last shaman dies, the xapiri will become 

enraged and cause the sky to fall upon the earth (Kopenawa & Albert, 2010).

Davi Kopenawa’s story about the dangers of the end of the world is a 

good example of what Elizabeth Povinelli calls a ‘geontology’ and the cosmopo-
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litical agencies necessary to keep geological formations in place. Different 

geontologies think differently the relation between life and nonlife, such as 

rocks, stones, creeks, and the desert. By emphasising nonlife, Povinelli points 

toward the limits of an evident vitalist tendency in the literature on different 

relational ontologies, which ponder life in terms of a constant process of en-

gendering, being born, growing and dying. “For the animist everything has life”, 

says Povinelli in her interview. But, for the Aborigines, the landscape of the 

Australian desert is the outcome of events and acts that happened to the ances-

tors in the past; though it is nonlife or landscape, it nonetheless needs a rela-

tional network of reflection and intentional actions, of strategies that enable 

the rocks or creeks to continue to exist. “I am the analytic subject asking, 'how, 

in the world I am in, do I keep myself in place?' and that is absolutely not the 

typical anthropological concept of the other” (Povinelli, 2014).

As an alternative, Povinelli proposes the concept of the ‘otherwise’. “The 

otherwise is that which is within something and causes that thing to shake and 

the whole system to turn into something else” (Povinelli, 2014). Instead of the 

‘other as other’ in opposition to a ‘we’, framing the otherwise as being internal to 

an ‘us’ enables minorities to act within majorities and to thereby transform them. 

This idea comes surprisingly close to the Amerindian definition of otherness, 

whereby ‘self’ and ‘other’ are intrinsically intertwined and traversed by process-

es of other-self-becoming or becoming-otherwise (Lagrou, 1998). Every person is 

the result of a complex bricolage of different agencies acting together, in such a 

way that a collectivity of beings or their habitat can remain in continuity with 

what it was before, without thus negating the incidence of forces that change it. 

‘Nature’ for Amerindians is constant variation; to be alive is to improvise with the 

means at hand in the creative invention of everyday life (Wagner, 1975).

An eloquent example of this mode of being are the Pirahã, who always 

experiment, producing miniatures that seek to emulate or look like other things 

and beings. They thereby follow the example of Igagai, the creator, who produced 

the animals, moulding them from mud and improvising in the process, working 

through resemblances and differences. The world is not only composed of suc-

cessful experiments, but also of predatory events, failed cannibalizations. New 

human bodies, for instance, are conceived by a fright caused in a woman by an 

unsuccessful predatory act. And a new image-being6, ‘spirit’ or ‘god’, abaisi, is 

born when a human body suffers an accident caused by another agent and liber-

ates a double as a result. The world is in a constant process of creating forms 

and images in interaction with and reaction to each other (Gonçalves, 2001).

THE ARCHAEOLOGY OF A CONCEPT

Until recently, for my ethnologist colleagues in Brazil and I, the ontological turn 

had been the given Ground against which we have been shaping our Figures. 

Each one of us has been searching for an idiom that comes as close as possible to 
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how native collectives conceive their relations to the world and its beings in a 

constant process of becoming. We have been exploring all of these possible trans-

formations as if following the chromatic variations of Amerindian mythologies 

and socialities themselves.7 

Born of the theoretical efforts of pioneers such as Claude Lévi-Strauss and 

Pierre Clastres, Amerindian ethnology has always had a vocation for changing 

the course of the discipline and how we think about humanity. When they chose 

the Americas as the destiny of their travels, Lévi-Strauss and Clastres were al-

ready familiar with the writings of the first chroniclers and the critical reflec-

tions they provoked in La Boétie8 and Montaigne. It should hence come as no 

surprise that their anthropology was profoundly affected by the way Amerindian 

collectives themselves think and act. Some say Lévi-Strauss’ (1991) structuralism, 

and his theory of ‘dualism in a state of perpetual disequilibrium’, would have 

been impossible if not for his immersion in indigenous thought as evident in the 

Mythologiques (Taylor, 2011).

In the 1970s, in his important book Society against the State, Clastres made 

explicit his ambition to provoke a ‘Copernican revolution’ in the political thought 

of the metropolis: instead of thinking of the native peoples of the Americas along 

with the sixteenth century chroniclers, who saw them as peoples ‘without faith, 

without law, and without king’ – that is as people who lacked political organiza-

tion, or society tout court, since they were not organized through the State – Clas-

tres sought to turn political philosophy on its head. We know the influence that 

this idea had on the writings of Deleuze and Guattari (1987):

A Copernican revolution is at stake, in the sense that in some respects, ethnology 

until now has let primitive cultures revolve around Western civilization in a 

centripetal motion, so to speak. Political anthropology appears to have made it 

abundantly clear that a complete reversal of perspectives is necessary. Political 

anthropology encounters a limit that is not so much a property of primitive 

societies as it is something carried within anthropology itself, the limitation of 

the West itself, whose seal is still engraved upon it. In order to escape the attrac-

tion of its native earth […] ref lection on power must effect a ‘heliocentric’ con-

version: it will then perhaps succeed in better understanding the world of others, 

and consequently our own. 

The path of its conversio'n is shown, moreover, by a contemporary mind that 

has been able to take seriously that of Savages: the work of Claude Levi-Strauss 

[...] It is time to change suns, time to move on (Deleuze & Guattari, 1987: 25-26)

Almost ten years ago, in a comparative essay on Amerindian arts and 

artefacts, inspired by Gell’s Art and agency, by Clastres’ and Lévi-Strauss’s 

contributions to a non-representationalist approach to images and artefacts, 

by Viveiros de Castro’s perspectivism, as well as by the writings of Joanna 

Overing, I wrote on art as a way of giving form to thought, of producing life 

and bodies. Motivated by the image of the inversion of perspectives, I followed 

Clastres in his use of the Copernican metaphor:
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In this book we explored the theoretical consequences of an ethnological pers-

pective on Amerindian arts. The specificity of this perspective resides in not 

taking as a point of reference any of the previously available definitions of art, 

be these aesthetic, interpretive or institutional. We thus envisage a Copernican 

revolution for art, equivalent to the one effected by Pierre Clastres for politics 

[…] By looking at our own society with Amerindian collectives as a reference 

point, the criteria of evaluation necessarily change.

[…] If we look at art as an art of building worlds, and no longer as a phenomenon 

to be distinguished from the artefact – as a sphere of practice associated with 

the extraordinary, that needs to be kept apart from the everyday in order to keep 

its sacredness – the cognitive relation is inverted. This figure and ground rever-

sal reveals a new figure, a new ground. Nothing in the form, or sense or context 

of things predisposes them to be classified as art or not art. In this way, works 

of art can be human bodies sculpted by ritual intervention, through ritual song 

and medicinal baths, dieting and a more properly physical moulding (which may 

consist of different techniques of producing a body/person deemed ‘beautiful’; 

aesthetics is ethical uprightness).

The result is that the body becomes a conceptual artefact and the artefact an 

almost-body, and that the trajectories of bodies and artefacts increasingly con-

verge. Another result is that functionality and contemplation become insepara-

ble; aesthetic efficacy results from the capacity of an image to act upon and thus 

create and transform the world. If art, our own and that of others, continues to 

fascinate, it is because we can never cease to dream up the possibility of creating 

new worlds. This possibility of coexistence and superimposition of different 

worlds which are not mutually exclusive is a lesson we have yet to learn from 

Amerindian art (Lagrou, 2014:104-105).

Copernicus again emerges as a powerful image in the work of Martin 

Holbraad, who, along with the co-editors of the volume Thinking through things, 

is generally taken to have been among the first anthropologists to use the label 

‘the ontological turn’ for what they then called ‘a quiet revolution [going on] in 

anthropology’. Among the anthropologists who influenced the turn, they men-

tion “not only Latour, but also Alfred Gell, Marilyn Strathern, Eduardo Viveiros 

de Castro and Roy Wagner” (Henare, Holbraad & Wastell, 2007: 8). 

In 2016, while presenting the argument which, later that year, would be 

published as The ontological turn: an anthropological exposition, Martin Holbraad 

reduced the number of thinkers responsible for what he calls ‘the radicalization 

of anthropological inquiry’ to three, each one representing one of the principal 

intellectual traditions of the discipline: Roy Wagner, representing the Ameri-

cans; Marilyn Strathern the British; and Viveiros de Castro, the French. This last 

characterization is somewhat ironic, since Viveiros de Castro, who is Brazilian, 

proposes that the turn’s ambition must be to “invert, turn, the relation between 

ethnographic materials and analytical resources on its head. Ethnography thus 

becomes the source of our concepts, not the object” (Holbraad, 2016).

The decolonization of anthropology had been on the agenda of Amerin-

dian ethnology for some time. As early as 1977, Joanna Overing called on par-
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ticipants of a symposium on Amazonia to think with the natives in order to 

discover concepts that would permit us to come closer to the way they think, 

thereby avoiding concepts imported from other ethnographic regions. Overing’s 

papers during the 1980s frequently use as a subtitle the idea of taking seri-

ously the existence and creation of ‘multiple worlds’ (Overing, 1990).9 Viveiros 

de Castro’s article, “The relative native”, written a few years after his important 

article on perspectivism, is a powerful formulation of this political project that 

takes native thought seriously, so far as our conceptual language permits. The 

article thus functions as a sort of methodological manual for the new anthro-

pology envisioned. This is also why the concept of controlled equivocation is cru-

cial here. Viveiros de Castro (2004, 2013) talks of anthropology as comparative 

ontography, the true point of view being that of immanence. 

After the ‘linguistic turn’, the ‘interpretive turn’, the ‘reflexive turn’, and 

the ‘epistemological turn’, all of which have affected anthropology as critical 

reflections on our method of inquiry and the language we use to talk about oth-

ers, we now have an ‘ontological turn’, or turnings, that has as its most charac-

teristic mission the attempt to eschew the problems of representation. I cite 

Viveiros de Castro (2014: 43) from the introduction to his Cannibal metaphysics: 

The descriptions of the conditions of the ontological self-determination of the 

collectives studied will absolutely prevail over the reductions of human (and 

nonhuman) thought to a dispositive of recognition: classification, predication, 

judgment and representation.

But let us return to ethnographic soil. In Brazil, anthropologists specialis-

ing in the study of indigenous peoples tend to follow two distinct theoretical 

orientations: the ‘ethnologists’ study otherness and indigenous transformations, 

including those resulting from the presence of different kinds of representatives 

of western society and capitalism in their territory, from the point of view of na-

tive conceptualizations; while the ‘inter-ethnic relations’ group studies indige-

nous collectives and their varied involvements with the nation state from the 

perspective of the different ways in which extractive activities, missionaries and 

the presence of the nation state impinge upon indigenous groups.

Both approaches can be considered complementary. It should be stressed 

that the anthropologists who specialise in the study of the interface between 

the nation state and Indigenous peoples and those that study the Indigenous 

collectives ethnologically are equally involved in sustained and remarkably 

far-reaching political engagements for the protection of indigenous rights. It 

is an important point to be made that, historically, in Brazil, native peoples 

have been able to count on anthropologists for the protection of their rights, 

and that this fact is recognized by native peoples themselves. Thus, in the 1970s 

and early 1980s, during the military dictatorship, Manuela Carneiro da Cunha, 

Eduardo Viveiros de Castro, Lux Vidal and their students were founding mem-

bers of the first NGO dedicated to the protection of indigenous rights (the Co-
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missão Pró-Índio). Manuela Carneiro da Cunha played a crucial role in the revision 

and redaction of the statute of indigenous rights in the Constitution of 1988, 

which guaranteed the rights of Indigenous collectives to their lands during the 

re-democratization of Brazil.10 

As pertains to the impact of the ontological turn on anthropology at 

large, the traditional isolation of Brazilian ethnology from wider theoretical 

debates has started to change, as an increasing number of non-ethnologists 

have shown interest in ‘reverse’ or ‘symmetrical anthropology’ and in the meth-

odological possibilities contained in the writings of authors such as Roy Wagner, 

Bruno Latour, Marilyn Strathern, Tim Ingold, Philippe Descola and Eduardo 

Viveiros de Castro. All these authors are regularly taught in courses that are 

not specifically about native Amazonian peoples.11 

It thus appears to me that one of the effects of the so-called ontological 

turn is that this discreet isolation of specialists writing about collectives living 

at the margins of late capitalism, in Amazonia, Melanesia, New Guinea and 

Australia, has come to an end. For me, personally, being invited to speak on the 

ontological turn to a broad audience presented me with the challenge of turn-

ing the Ground against which ‘we’ (Brazilian ethnologists as a collective) tra-

ditionally invent our figures into the Figure of reflection itself, and to thereby 

make the Ground explicit. This can only be done from my own point of view, as 

someone engaged in the Amazonian ethnological debate; but also from an an-

choring in the non-representationalist debate in the anthropology of art – a 

debate that has been going on, one could say, since the publication of Boas’ 

Primitive art, and in which Lévi-Strauss, in dialogue with his surrealist friends 

in New York, played an important part (Clifford, 1981, 1988).

We ethnologists know fully well that our Northern colleagues, as well 

as our non-ethnologist colleagues at home, used to think that the ethnological 

style of doing anthropology was ‘traditional’, and that this ambition of getting 

close to the conceptual skin of the natives (in the Malinowskian sense) was 

long due a thorough deconstruction. But it appears to me that the ontological 

turn is a different answer to the same problem of the crisis of representation 

in anthropology, and that this new conceptual construct would have been im-

possible had the field not been cleared by the deconstruction of the vices of 

representation. Before the invention of the label ‘ontological turn’, some called 

this movement ‘post-structuralism’; others called it ‘post-post-modernism’, 

although we know, to quote Latour, that “we have never been modern” anyway 

(Latour, 1991). Those who had until recently been labelled as traditional and/or 

structuralist, “people who still read Lévi-Strauss”, have now been redefined as 

part of a new turn, a new salvation for anthropology. To cite Marshall Sahlins 

(2013: xi) in the preface to Descola’s Beyond nature and culture:  

Just when many thought anthropology was losing its focus, parallel to the dis-

ruptive effects of global capitalism on the cultural integrity of the peoples it 
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traditionally studied, along came this remarkable work by Philippe Descola of-

fering a novel theoretical armature of ontological dimensions and universal pro-

portions for knowing the varieties of the human condition.

Descola’s is one of the versions of the ontological, but certainly not the 

only one. My short archaeology of this ontological turning of the anthropo-

logical language is rooted in the perspective of Amerindian ethnologies; as I 

have already set out, it is completely informed by this very specific and situ-

ated point of view. Let me start, then, with my colleague from Rio, Tânia Stolze 

Lima. She poses the question of how to think with the Yudjá and with Lévi-

Strauss in order to overcome apparent paradoxes in the language of both, re-

lated to the concepts of ‘human’ and ‘animal’. Instead of positing distinct 

classes of beings, she proposes to think through relations of opposition (by 

definition themselves unstable) between human and nonhuman, animal and 

nonanimal, spirit and nonspirit.

Though it perceives itself as human,  the capuchin monkey is an animal for 

the Yudjá. The night monkey, in contrast, is more spirit than animal. The differ-

ence between to be and to have a spirit or soul is crucial for the Yudjá, as indeed it 

is for the Huni Kuin (Cashinahua). But the Yudjá go one step further: in the diffuse 

or contiguous zone of animals that can be human, and humans and animals that 

can be spirits, the humans possess the moral privilege of reflexivity. Only humans 

know that the world is characterized by the duplicity of all beings, so that the 

subject never knows its double. This is an interesting psychological theory, and 

the Yudjá theory of subjectification contains an important asymmetry:

Human wisdom consists of what we call ref lexivity: those who are alive know 

that the dead consider tucunaré fish to be corpses; but the dead do not know that 

this is known with respect to them, nor do they know that those who are alive 

consider tucunaré fish as such. This relative unreason, that is, this incapacity to 

put themselves in perspective, characterizes the existence of animals as well as 

our own onirical existence […] This is the sort of moral relation the Yudjá have 

with the animals (Lima, 1999a: 10; translation by the author).

This ‘non-reciprocity of perspectives’, as Gonçalves (2001) called it when 

referring to a similar phenomenon among the Pirahã, differs from the more 

widespread character of perspectivism, where the symmetrically inverse qual-

ity of the relations between the human and nonhuman point of view is empha-

sized. An example of this last logic can be found among the Wari described by 

Vilaça (1992) and Conklin (2001). Here, when a subject, the hunter, imposes his 

point of view upon another, the point of view of the Other disappears: as game, 

the Other becomes the object of the action of a Subject, in an agent/patient in-

version similar to that proposed by Alfred Gell for the agency of objects in his 

Art and agency. Accordingly, the self-designation of the Wari means ‘predator’.

The non-reciprocity of perspectives is not absent from the comparative 

model proposed by Viveiros de Castro. He mentions it in the context of encoun-



142

copernicus in the amazon: ontological turnings from the perspective of amerindian ethnologies 
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

8.
01

: 1
33

 –
 1

67
, j

a
n

.–
 a

pr
., 

20
18

ters with spirit beings, dangerous encounters in which to be addressed as ‘hu-

man’ by a nonhuman triggers processes of metamorphosis. However, its detailed 

ethnographic description – as I will show below – traces interesting lines of 

flight. The non-reciprocity of perspectives is, precisely, the characteristic cho-

sen by Descola (2013: 140) in order to frame perspectivism as a particular and 

restricted case of Animism, as he explains in his book Beyond nature and culture. 

In ‘standard’ animism, humans maintain that nonhumans perceive themselves 

as humans because, despite their different forms, they all possess similar inte-

riorities (souls, subjectivities, intentionalities, enunciative positions). To this, 

perspectivism appends an additional clause: humans claim that nonhumans see 

humans not as humans but as nonhumans (animal predators or spirits) […] But 

this crossed inversion of the two points of view, which is the defining characte-

ristic of perspectivism, is by no means attested by all animist systems.

Viveiros de Castro credits Lima with stressing that ‘a point of view’ for the 

Yudjá is not to be confounded with our classical western cultural relativism.12 This 

was an important step in the direction of solving a recurring problem with expres-

sions such as ‘perspectival quality’ and ‘perspectival relativity’, used by Kaj Århem 

(1990) and Andrew Gray (1996), respectively, to draw attention to this very common 

phenomenon in Amerindian conceptualisations of human/animal relations.

Viveiros de Castro’s demonstration of how perspectivism differs from 

the relativism of different points of view on a common world has been his 

greatest contribution to the ongoing debate on the place of the Nature/Culture 

divide in Amerindian ethnology. His argument can be summarized as follows: 

if cultural relativism posits the existence of a multiplicity of cultures profess-

ing different points of view on a single nature (the well-known multiculturalism), 

Amerindian perspectivism posits the existence of a multiplicity of natures cor-

responding to one single point of view, one single culture (that is, a multinatu-

ralism). The point of view creates the subject, not the object, as is the case in 

social constructivism. To accede to a point of view is to be a subject and every 

subject conceives of him or herself under the general form of humanity – that 

is, as a being marked by intentionality, consciousness, perception and concep-

tion. When nonhumans are among their peers, they are systematically repre-

sented as doing exactly what humans do: hunting, cooking, sleeping in ham-

mocks, marrying one’s cross-cousin, going to hunt with one’s brother in law 

etc. The description of their lifeways follows the characteristics of the daily life 

of the group telling the myth. 

“‘Culture’ would be the auto-anthropological schema […] of the first-per-

son pronouns ‘I’ or ‘me’” (Viveiros de Castro, 2012: 106). In this sense, the wide-

spread use of self-designations meaning ‘people’ by Amerindians is crucial to 

Viveiros de Castro’s argument. It proves that Amerindian anthropomorphism 

should not be confused with anthropocentrism. Thus, the Cashinahua (an origi-

nally pejorative name meaning ‘bat people’ given to them by their neighbours, 
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who used to be their enemies), refer to themselves as huni kuin, ‘real people’; or, 

in a more accurate translation, ‘people properly speaking’, or ‘people like us’. 

Instead of a substantive quality, these self-designations share a pronominal 

unity. Thus huni kuin means ‘we’, displaying all of the contextual amplitude of 

similar pronominal categories. In its more restricted acceptation, it can be ap-

plied to those speaking the same language and living together; in its wider sense, 

it can refer to ‘all indigenous people living in the forest’. The Cashinahua are thus 

no different from their neighbours, the Ashaninka/Campa and Piro/Yine. By de-

claring that they want to be called huni kuin by others (as they indeed do, in the 

newly defined political context of inter-ethnic relations), they insist on having 

these others call them: ‘we, the people’ (Viveiros de Castro, 2012, cites Gow, 2001 

for the Piro).

What differs (and difference is crucial here) for the Amerindian ontologies 

under discussion, is the body “as an assemblage of affects or ways of being that 

constitute a habitus” (Viveiros de Castro, 2012: 113). The fact that different be-

ings possess different bodies, with different affects, inclinations and capacities, 

accounts for the difference of perspectives when species meet. Multinaturalism 

is therefore not so much a theory that postulates ‘a variety of natures’ but 

rather one that considers ‘variation as nature’ (Viveiros de Castro, 2014: 74; 

Ochoa Gautier, 2016: 109). To use the most well known example, referred to time 

and again in the literature: when a human encounters a jaguar devouring his 

game, the blood he sees is seen by the jaguar as maize beer. 

The mismatch of perspectives is also characteristic of relations between 

the living and the dead, since they too have different bodies. For the Huni Kuin, 

the dead become Inka cannibal gods. In order to conceal one’s humanity when 

visiting the village of the dead, one has to behave like they do. This involves eating 

the lice in the hair of their Inka hosts. But the lice look like big beetles to the living. 

When the female visitor expresses her repugnance at eating beetles, the Inka real-

ize that she is human. They kill and eat her. It is what you do rather than what you 

look like that reveals who you are; that is, to which collective your body belongs.

This new way of thinking the relation between nature and culture in 

ethnology is reminiscent of the synthesis proposed by Marilyn Strathern for 

Melanesia in the Gender of the gift, which reflected the regional focus on the 

themes of gender and systems of gift exchange. In Melanesia, the concepts of 

person and thing were redefined by indigenous ways of thinking, while in Ama-

zonia the predominant theme has been the relation between humans and non-

humans, nature and culture. The similarities between Strathern’s gift/commod-

ity opposition and Viveiros de Castro’s multinaturalism/multiculturalism op-

position have been recognized by Viveiros de Castro (2012) in a series of lectures 

proffered in Cambridge in 1998.13 

The rethinking of the nature/culture binary was, in fact, a collective enter-

prise, involving ethnologists trying to come as close as possible to the way Amer-
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indians think (Overing, 1977). In the 1970s and 1980s, American ethnologists such 

as Joanna Overing and Christopher Crocker criticized Lévi-Strauss for over-stress-

ing the metaphorical and totemic logic of indigenous thought. They drew atten-

tion to the need to take into account the metonymical aspects of enunciations 

such as the renowned Bororo claim that “my brother is a parrot” (Crocker, 1977). 

Feminist thought also had an impact on the nature/culture debate, as evident in 

Overing’s critique of Lévi-Strauss’s association of women with nature and her 

demonstration of the fact that nothing in Amerindian thought about procreation 

can be considered given or thoughtless; for the Piaroa of Venezuela, conception 

and gestation, for example, are products of women’s thoughts (Overing, 1986a).

Based on extended fieldwork among the Achuar that resulted in his book 

La nature domestique (1986), Descola has sought to overcome the limits of the 

opposition between Nature and Culture inherited from Lévi-Strauss. The first 

article in which he reintroduces the concept of animism was published in 1992. 

In this article, Descola opposes two schemes for the objectification of nature 

that he, at the time, termed ‘animistic’ and ‘totemic’. In his next article on the 

topic, Descola (1996) continued to use Lévi-Strauss’s definition of totemism as 

a ‘logic of classification’. This changed radically in his 2005 book, where the 

logic of continuity between species and clans linked by Dreamings and common 

ancestors is taken into account, resulting in a redefinition of totemism as a 

system of continuity of physicality as well as of interiority between humans 

and nonhumans belonging to the same totem. In his 1996 article, Descola broad-

ened the scope of his comparison to include the three distinct modes of iden-

tification he calls animism, totemism, and naturalism. Descola also differenti-

ates between distinct relational modes involving beings considered as persons; 

we thus find not only the predominant mode of predation, but also of relations 

of reciprocity and protection as possibilities for interactions between humans 

and nonhumans in animistic regimes. 

The idea of perspectivism emerges in the context of Ingold’s (1992) cri-

tique of Descola’s notion of animism, which he considers to be sociocentric 

and incapable of overcoming the nature/culture binary. Viveiros de Castro – in 

an interesting twist – declares that, in contrast to other participants in the 

debate, such as Ingold and Descola, he wants to save the Lévi-Straussian op-

position of nature and culture by showing that, in structuralist and relational 

terms, we are dealing with deictic and pronominal, rather than substantivist 

notions of nature and culture. That is why, according to Viveiros de Castro (1998: 

474), both opponents and defenders of the nature/culture binary were wrong:

Ingold (1991; 1996) showed how schemes of analogical projection or social mo-

delling of nature escape naturalist reductionism only to fall into a nature/cul-

ture dualism which by distinguishing ‘really natural’ nature from ‘culturally 

constructed’ nature reveals itself to be a typical cosmological antinomy faced 

with infinite regression. 



145

article | els lagrou

Viveiros de Castro, however, insists on the difference between humans 

and animals form the native point of view. His argument of symmetrical rever-

sal becomes important here: 

[…] if animism depends on the attribution of human cognitive and sensory fa-

culties to animals […], then what in the end is the difference between humans 

and animals? If animals are people, then why do they not see us as people?”. […] Finally, 

if animism is a way of objectifying nature in which the dualism of nature/cul-

ture does not hold, then what is to be done with the abundant indications regar-

ding the centrality of this opposition to South American cosmologies? (Viveiros 

de Castro, 1998: 474, emphasis added)

In this manner, if animism affirms a subjective and social continuity between 

humans and animals, its somatic complement, perspectivism, establishes an 

objective discontinuity, equally social, between live humans and dead humans 

(Viveiros de Castro, 1998: 482-483).

It is the symmetrical and inverted relation between continuity and dis-

continuity in naturalist versus animist/perspectivist thought that enabled Vivei-

ros de Castro to reinvent the nature/culture opposition for Amerindian and 

Western thought. 

In my reading of this collaborative construction of a new model of 

thought, the disjunction between the continuity and discontinuity of body and 

soul that finds parallel in the opposition between animism and naturalism was 

the key to Descola’s (2013) more ambitious model of four ontologies to account 

for all of the structurally possible ways humans relate to the world in Beyond 

nature and culture. 

These four ‘modes of identification’, linked to modes of relating and 

conceptualizing the world, configure the four different ontologies that Desco-

la calls ‘naturalism’, ‘animism’, ‘totemism’ and ‘analogism’. Starting from the 

fact that some kind of distinction between interiority and physicality, body and 

soul, can be found in all thought traditions, Descola uses this opposition 

as dimensions or axes along which humans may see themselves in continuity or 

discontinuity regarding nonhumans: if the interiority of nonhumans is similar 

to those of humans, but their physicality is not, we have animism; the inverse 

case gives us naturalism as similar physicalities combined with dissimilar inte-

riorities; if the interiority and physicality of nonhumans are identical to those of 

humans, we have totemism; its inverse case is analogism, with dissimilar inte-

riorities and dissimilar physicalities all the way down (Coelho de Souza, 2014). 

These modes of identification are polyvalent, universal dispositions that 

“come to have a public existence in the form of ontologies that favour one or 

another of them as the principle according to which the regime of existing be-

ings is organized” (Descola, 2013: 247).

Despite this initial overlap of thought processes, the differences between 

Descola and Viveiros de Castro gradually became more evident. In his review 

of a debate between the two at the Collège de France in 2006, Latour typified 
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these differences as a distinction between the ‘type’ and the ‘bomb’ (Latour, 

2009). While Descola is working at refining his structuralist model to reduce 

the vast heterogeneity of ontologies past and present to a limited number of 

possible relations and figurations, Viveiros de Castro embarks upon a meth-

odological critique of anthropological thought in general, twisting the Lévi-

Straussian heritage into Deleuzian knots and planes that try to get as close as 

possible to the conceptual worlds of the otherwise.

These differences between Descola and Viveiros de Castro are neutral-

ized again when they converge on the same structuralist or post-structuralist 

ground in contrast with other versions of the ontological turn, such as those 

that stress the phenomenological continuity between human and nonhuman 

processes of autopoesis and communication, lived and invented by animals 

and plants as well as by humans (e.g. Ingold, 2011). 

The need to think nature differently, as Gaia, a living being that has 

begun to react against its destruction by the anthropocene, brought together 

traditions with very different affiliations that have all been labelled as belong-

ing to the ‘ontological turn’. As Foucault once said, “perhaps one day this cen-

tury will be known as Deleuzian” (Foucault, 1970). Perhaps Deleuze’s approach 

is in fact the only one able to produce an encounter between all these different 

lines of flight motivated by the otherwise, producing planes of contact between 

new materialism and structuralism, between post-humanism, object oriented 

theories and conceptual theories of immanence. There seems to be no clear 

definition of the ontological turn and hence no need to judge or decide who 

does and does not belong to it; all we have is this flight towards the future, 

situating us in-between the acknowledged equivocation of thought traditions 

of the otherwise and our own thought traditions, as these try to become open 

to the torsions and turnings made possible by the radicalization of an intel-

lectual attitude that allows itself to become contaminated by Otherness, thus 

partially becoming other.14

It is my conviction that the only way to do this is by using the appropri-

ate poetics, the appropriate aesthetics, because it is through aesthetics, song 

and ‘twisted images’ that the natives themselves deal with nonhumans. Equiv-

ocation is as crucial to the theory of knowledge professed by Amerindians as 

it is for anthropologists. One has to consider the space left uncovered by our 

efforts at translation, which remains open to experimentation. Once we enter 

the domain of aesthetics it is clear that the famous Batesonian framing of play 

and poetry becomes central: the play of suggesting without revealing, of equiv-

ocal images, visual puns (Bateson, 1955, 1972). This is the mind-set surrealist 

artists recognized in Amerindian art (Carpenter, 1970; Gamboni, 2013; Lagrou, 

2008). And Amerindians certainly do not confuse different states of being, since, 

as we will see, it would be fatal to perceive an image-being as an animal who 

takes the human himself to be the animal.
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THE POETICS AND AESTHETICS OF OTHER BECOMING 

The Huni Kuin provide yet another turning to the symmetrical inversion of per-

spectives. As the Yudjá discussed above, they recognize a difference between 

having and being a spirit. Some animals are humans from their own point of 

view, which means that they have a ‘soul’, yuxin. But some animals are yuxin, 

‘spirit beings.’ Yuxin are beings or perceptual phenomena marked by an ambigu-

ity deriving from their capacity to transform. Encountered at dusk, always when 

the victim is alone, these yuxin announce their presence by mimicking the sound 

of animals. The hunter thinks he is following his prey, but he is actually becom-

ing prey of an image-being, master of the transformation of form. An encounter 

with a yuxin is thus confirmed after the fact by its effects. The hunter feels very 

weak, faints or falls ill, barely managing to return home. In the worst case sce-

nario, he does not return at all, and slowly starts to adopt the point of view, af-

fects and physicality of the yuxin being who captured him.

Yuxin, image-beings, are responsible for most illnesses, which are caused 

by their attempts to capture human souls and lock them into new bodies, those 

once possessed by their animal doubles. They are particularly dangerous for 

young hunters who kill male animals, which then take revenge by means of 

their doubles, their yuxin. Different kinds of game produce nisun. Nisun is a 

dizziness and headache, and when it is particularly acute it can lead to fainting. 

Huni Kuin shamanism consists in actively seeking encounters with these yux-

in beings and successfully counteracting the negative effects they have on hu-

man embodied souls when they remain unknown and invisible. To feel dizziness 

when under the effect of ayahuasca and tobacco is a first step in obtaining the 

knowledge of what the body spirit of an animal can do to one’s eye-soul. 

The Huni Kuin use what can be called ‘perspectival plants’. When in liquid 

form, these plants can be used as eye drops or ingested. They change a human’s 

perceptual world, allowing him or her to adopt the point of view of other beings.15 

Yuxin do not need these perception shifters, for they control the forms to be seen. 

The master of all yuxin is Yube, the anaconda. He is the owner of the potent aya-

huasca brew, considered to be his blood. Visionary experiences under the effects 

of the brew are important cosmopolitical events and can be described as real 

aesthetic battlefields where yuxin beings throw images, ornaments and designs 

onto the eye-soul of humans who enter their realm. The ritual singer responds 

through powerful ‘song lines’ that become lines of vision to be followed by the 

eye-souls of those who are in trouble. People take the brew in order to see. The 

following extract of a song shows the eye soul being covered in Yube’s cloths:
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unu hawe tixurã ai e at what distance? ai e 

min yube tadirã ai e you with Yube’s clothing ai e 

Yube tadi keneya ai e Yube’s clothing with design ai e

mia dai txinibu ai e he covered you completely ai e

Yube tadi pekakin e Yube’s clothing, take it off and 

let it fall onto the ground e

pae peka xunamen e the strength has been taken off e

pae xabatanimen ai e the strength is already clearing up ai e   

Another way of adopting the body and point of view of Yube is to be covered 

in his necklaces, as we can discern in the following extract of a ‘calling song’:

yubebun dauti ee ia ee the necklaces of Yube ee ia ee

yube sika puketi ee ia ee the beads of Yube crossed over the chest ee ia ee

mia pukematanã ee ia ee he covered your chest completely ee ia ee

xudi ina bidawen ee ia ee let’s remove the necklaces ee ia ee

[comment by Leôncio, the owner of song: 

it was very beautiful. That’s why you have 

to remove it to recover]. 

nawa huni pekakin ee ia ee the vine nawa huni is letting loose ee ia ee 

pae pekaxunamen ee ia ee the vine already dropped ee ia ee 

pae xabatanimen ee ia ee;  ee ia ee the vine is getting clear ee ia ee

The idea of an aesthetic battle is made explicit in the following song:

himi miã newane ee ia ee The blood in you, everything colored, 

totally blue ee ia ee (blood= the vine)

mia newã baxakin ee ia ee I throw the big blue on you ee ia ee

baxa duna dunankin ee ia ee thrown, everything is striped, colored ee ia ee 

min pae baxakin ee ia ee the vine throws (the colors) on you ee ia ee

pae baxaxunamen ee ia ee the vine has already thrown ee ia ee
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To see and to be seen depends on an eminently relational quality that 

is never given. What the Yanomami shaman Davi Kopenawa has said of the 

xapiri spirit-helpers also holds true for Yube, the anaconda spirit of the Huni 

Kuin, and his revelation of his world of image-beings: to see these image-beings 

it is necessary to first be seen by them. They look at you and thus become vis-

ible for you (Kopenawa & Albert, 2010). To see xapiri one needs to become one 

of them and see with their eyes. In the same way, to see Yube and his transfor-

mational world, you need to see through his eyes. It is therefore not enough to 

ingest his soul-substance, the visionary vine, index of his agency inside your 

body. Yube, the anaconda spirit, can decide not to look at you, not to show 

himself to you; to show only ‘lies’ or simply show you nothing at all. The process 

of anaconda-becoming, a condition for obtaining visionary capacities, is not 

evident at all – besides being a very risky enterprise.

To be devoured by Yube is at once intensely longed for, and terribly fright-

ful. To sing with the power of the vine in your voice you have to engage in a 

process of other-becoming, animal-becoming and molecular-becoming that 

only song can make and unmake. The song evokes the process of being swal-

lowed by Yube in his monstrous, frightening form; neither human nor animal, 

but a hairy, undefined hybrid being. To be reborn as Yube one has to be swal-

lowed by Yube. Only those who have thus been devoured and regurgitated by 

Yube can become one with him, taking on the power to cause visions through 

song. Henceforth, when he sings, it is the voice of Yube, of all beings of the 

forest, that sings through him:

Yubebaun manikin ee ia ee, means: We, yubebaun are playing. Yube is we; we are 

taking the vine in the company of Yube. Yubebun means a lot of them (a multi-

plicity), we singing. Singing together with Yube you have to warn (avisar) Yube 

to take away the headache, to warn, we sing all the illness we have: I have a lot 

of illnesses, headache, my knee, my back, fainting, we eat deer, fish, crab, spider 

monkey, male peccary. All these are names. Yubebun is us singing (Leôncio Do-

mingos Huni Kuin, 2007).

Yube is an androgynous being, master of the transformation of form, but 

also owner of all the patterned designs that exist on its skin. Among the Huni 

Kuin, women are experts in the art of creating design patterns through body 

painting, weaving and basketry, while men materialize design through song or, 

more recently, in figurative paintings on canvases and walls. At the start of my 

research one man explained to me that when you take the vine “you have to 

stay inside the design”. This can be translated as staying inside the perceptive 

space covered with design, so as to not get lost in the spirit world. To see prop-

erly, one has to listen. Song lines and the lines of vision are intrinsically inter-

woven. This is explained in the following song line taken from a kaiati song, 

meant to help clear one’s vision:
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miki pae meka ee ia ee the vine is playing with you

huni nama kaiaxun ee ia ee in the middle of the vine

hatun nai dewedi ee ia ee their song from the sky comes singing

nai dewe keneya ee ia ee their song with design

mane beidaxumen singing he brings them

[the vine comes from far away singing for the people to get better]

Detail from a Huni Kuin hammock with 

the dunuan kene, the anaconda design.



151

article | els lagrou

You see the song as if being drawn; as a consequence the person can see and 

comes, he hears, this is for the person to feel better, if you hear this song things 

will clear up, I who sing feel better, the other who hears also gets better (Leôncio 

Domingos Huni Kuin, 2007).

The song, in other words, traces paths to be followed by the lost eye-soul 

of the person suffering. The eye-soul has to follow the design of the song as it 

unfolds before his eyes in order to be able to come back, to come close to the 

body of the one who sings, and hence to return to his own body. This is the rea-

son why the master of song will lean against the shivering body of the one lost 

in the world of images, and sing in the plural voice of Yube, anaconda spirit, that 

we, I, you miss your body. 

The vine connects the people by means of the song. It is in you who knows, (you) 

know where he goes, he knows that you know, because he has already swallowed 

you. (It is he who is singing in you with you). Goes to the other, it can be that (this 

one) is afraid. The path of the vine is also to walk between people. If I know how 

to sing, everybody will feel the way I sing. If the vine is my friend or my wife, I 

won’t feel the effect strongly, but the other will scream (Sebidua, May 2015).

Let us now have a quick look at what the animal’s body souls can do to 

human eye-souls. Below I present an extract from the song of the revenge of 

the peccary people, with translation and comments by Leoncio Domingos Hu-

ni Kuin, a renowned specialist.

 

xawã bani teskarã ai e  macaw’s  peach palm straw ai e

In the vine song this is how we call peccary’s fur. Because, if one eats male 

peccary, one has to call this way, in order not to faint. You call peccary’s 

fur and remove it. Palm straw. You were already wearing peccary cloth. 

Afterwards remove it, they are saying.

ha kama puanã ai e his big fur on his back ai e

 tseka beirãxuma ai e   remove it, carrying ai e

bene siu pusinã ai e testicle of male peccary, remove it from inside

In order not to become ill you have to remove all the poison of the  

peccary’s substance in order not to faint.

há tsius tameni ai e it’s stuck way inside ai e

tseka beirã xuma ai e remove his penis ai e

xawã kuni henerã ai e took macaw electric fish soup ai e

ha naxun apakin ai e poured it here inside my belly ai e

pae bua kaia ai e it is already taking its strength away

the electric fish gave a shock to the vine, who is withdrawing
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We are dealing with an aesthetic battlefield where the roles of prey and 

predator have been inverted in venatic and also in sexual terms. My teachers 

explained to me that in ‘vine language’ you never call the animal spirit or his 

owner by his everyday name. What we see is an imagistic description of what 

these doubles are doing to the person. It is as if the eye-soul got lost in a world 

of image-beings where it became trapped. The song, with its complex enuncia-

tor, at once we, he and you, is coming to the rescue. The eye-soul itself does 

not sing. The singer is thus the interpreter while the other is the perceiver. 

Huni Kuin ontology, as it is unveiled through the analysis of the huni ritual, 

reveals a theory of fractal personhood, where every unity is dual, every duality 

is a movement in-between, the dual becomes multiple and humanity partakes 

of all the levels of existence. The huni ritual consists of exploring the lines of 

flight of this constant process of other-becoming to their limits.

‘Songs to see’ thus take seriously the risk of literally becoming what one 

eats. That is, peccary-becoming, spider-monkey-becoming, vine-becoming, tree-

becoming, bird-becoming, virtual destinies made possible by the inversion of 

the predatory relation, when revenge is not averted. By contrast, jaguar-becom-

ing and boa-becoming are actively sought by initiating shamans. 

The shamanistic ritual of nixi pae clearly reveals the logics of an Amer-

indian ontology. Nixi pae is a mimetic, agonistic and highly aesthetic world in 

constant process of other-becoming: animal-becoming, women-becoming, child-

becoming, plant-becoming, reptile-becoming and even molecular-becoming. If 

Deleuze and Guattari had had the chance to experience this world, they might 

not even have bothered to write Mil plateaus; the Huni Kuin had already done 

so in their nixi pae songs!

Because these songs involve complex and constant inversions of the 

positions of agent/patient, predator/prey, consumer/consumed, body/soul, hu-

man/animal, male/female and interior/exterior, the ontology underlying the 

world of nixi pae can be more properly called perspectivist than animist. But 

we could just as well invoke Lévi-Strauss’s ‘dualism in perpetual disequilibrium’ 

(Lévi-Strauss, 1991). This dualism allows opposed and complementary Figures 

and Grounds to transform into each other, a characteristic of Huni Kuin graph-

ic design and other Amazonian design systems, as I have explored at length 

elsewhere. This transformative capacity is responsible for the kinetic effect of 

figure and counter-figure that prevents the onlooker from fixing on a stable 

image (Lagrou, 2011b). The movement of other-becoming and of design, kene, 

systematically points toward the in-betweenness of all being, toward process-

es of becoming, of unfolding: in-between male and female, in-between lines 

and figures, in-between folding and unfolding.

All of this recalls a Klein bottle, mentioned by Lévi-Strauss in La potière 

jalouse (1985), where the interior unfolds into the exterior with no explicit rup-



153

article | els lagrou

ture between the two. This logic is systematically processed in the songs of 

huni (the ritual name for the vine, meaning ‘person’): one fold unfolds into 

another, there is a constant movement of inversion between inside and outside, 

between what was ingested and what ingests, the enunciator and the enunci-

ated, producing a complex figure of unfolding, multiplication and other-becom-

ing for the duration of the experience.16

We are here in the same shamanic universe where, as Taussig (1993) 

learned, to see and to know is to partially ‘become other’. To my knowledge, 

Taussig was one of the first authors to associate vision with processes of other-

becoming, relying more on Walter Benjamin’s optical unconscious and mimet-

ic capacity than on the Deleuzian concept of becoming. The idea that the point 

of view is located in the body implies that vision is a tactile engagement with-

seeing and being seen. The eye touches and is encompassed by the surfaces it 

explores. To know and to see involve a far-reaching process of other-becoming 

(Taussig, 1993).

Marilyn Strathern (2013) states that in Melanesia relations are made 

manifest through form. Forms, such as babies, yams and artefacts are the out-

come of relations. Among the Huni Kuin, however, what is obviated through 

patterned form are relations themselves rather then their outcome: lines point 

toward the duality or multiplicity and in-betweenness of all being. The dual 

quality of personhood implies reversibility between different kinds of comple-

mentary relations: between the living and the dead, men and women, self and 

other, kin and stranger. 

Pattern in western Amazonia registers movement, revealing an ontology 

of connectedness and the reversibility of all forms. Bodies are immersed in a 

constant process of becoming, of engendering and being engendered. The Waiã-

pi say that a shaman is connected to his auxiliary spirits by means of invisible 

lines (Gallois, 1988). For the Huni Kuin, the lines that compose their designs 

are pathways to be followed by the eye-soul; they are the lines of song that 

form a soundscape, and one elderly lady told me that their design system, kene, 

is the language of the Yuxin beings (kene yuxinin hantxaki). The network of lines 

transmits waves and potencies, and is composed of paths to be followed by 

image-beings familiar to and perceived by those who are prepared for it. Sim-

ilarly, for the Yudjá patterns on the skin are paths that connect the living to 

the dead, and this is the reason why one should not use design when mourning 

(Lima, 1996).

Patterns reveal or suggest the multiple fractal relations that constitute and 

connect beings, persons and collectives. Persons in Amazonia are multiple and 

dual at different scales and this multiplicity is related to the contextual nature of 

selfhood and otherness. All agentive capacities for living are acquired through pro-

cesses of partially incorporating and becoming other. Since the relation between 

pattern and surface is crucial – because all patterns adhere to skins, bodies, and 
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other containers – something happens to design when the perceptual field chang-

es, when the eyes that look upon it are no longer the same. The perception of design 

and its relation to song lines constitute an important part of the shamanistic expe-

rience with ayahuasca in Western Amazonia. For the Huni Kuin, Shipibo, Piro, De-

sana, Siona and other groups of the region, the visionary experience of seeing the 

world covered in design is a feature of the state of being intoxicated by the vine. For 

the Huni Kuin, to see the world this way is to see the world through the eyes of 

Yube/anaconda. The one intoxicated with the vine sees the world covered in its 

skin. That which has been swallowed – the potent substance, blood of Yube, the 

anaconda/ancestor (self and other), planted and transformed into vine – will swal-

low its ‘predator’ in turn. That which has been encompassed will encompass, and 

back again.

The line sets the transparency of the skin, the suspension of limits be-

tween bodies; it traces pathways and opens up toward the perception of Figures 

inside the frame of the patterned surface.17 Different formal characteristics 

found in Amazonian design systems constitute techniques for the focalization 

of the gaze. The kinaesthetic effect of switching between figure and ground 

causes the opacity of the surface to disappear and produces movement and 

changing levels of depth in perceptive space. The Figure thus seems to approach 

and recede in an alternating rhythm. This visual technique aligns with the 

highly transformative universe of Amazonian Multinaturalism that assumes 

‘variation as nature’, as we saw above (Viveiros de Castro, 2014). The engender-

ing of pattern, as a spider spins its web while moving along the unfolding lines 

(Ingold, 2011), follows the logic of variation, of small differences that make 

every actualization of pattern an act of invention. 

 

CONCLUSION 

I began this article by locating the widespread interest in Amerindian ethnol-

ogy’s ontological turn in the context of the urgent problems concerning the 

survival of the planet caused by the anthropocene. The need for a new rela-

tional (cosmo)politics, where humans and nonhumans are not opposed but 

interdependent, is partially responsible for this renewed interest in Amerin-

dian ethnology by other disciplines and beyond academic circles. This situation 

is reminiscent of other historical moments when Amazonia also spoke to the 

imagination of the world as a source of alternative solutions for humanity. 

In the subsequent section, I undertook a highly situated archaeology of 

the key concepts of the ontological turn and of how this discussion turns on the 

crucial question of the relation between the twin concepts of ‘nature’ and ‘cul-

ture’, and of how to overcome or redefine both relation and terms.

In the last section, I showed how our theories can be further refined and 

developed through very specific and precise ethnographic exegeses that takes 

native philosophical language seriously. As is well known to specialists, Amer-
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indian ontologies do not reveal themselves as systematized philosophical trea-

ties. They are hidden, instead, behind the twisted images in the lyrics of their 

song, frequently considered to be the language of non-human beings, a language 

only comprehensible to specialists generally called ‘shamans’ or ‘masters of 

song’. As Leach (2000) once said, to understand the ethics of a people one has 

to study their aesthetics. We could offer a contemporary version of this insight 

by substituting ‘ontology’ for ‘ethics’. To understand the specific ontology of a 

people, one has to have access to the exegesis of its poetic Figures and Images, 

to the lines that reveal the hidden connections between beings and forms.  

It is my conviction that we will only progress in understanding these 

complex ontologies if we take aesthetics seriously. We need in-depth studies 

of specific ontologies that can reveal the complexity and diversity of Indigenous 

thought, and can put us on the road to understanding ‘alternative’ as well as 

‘deep’ ontologies. As an example of this approach, I have tried to show how the 

careful study and exegesis of Huni Kuin poetics, as revealed in shamanistic 

huni meka songs, is a privileged way of ‘learning to see in Amazonia’. It allows 

us to discover an Amerindian relational aesthetics that emphasizes processes of 

change and becoming, where selfhood is systematically traversed by otherness, 

and where images point towards being in-between, as well as to the fact that 

every entity is fractal and can be split in two and many. 
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 NOTES

1 I want to thank Marilyn Ivy for the invitation and or-

ganization of the Seminar, and for the interesting discus-

sion that followed. I also want to thank Marilyn Ivy and 

her colleagues at Columbia, especially Michael Taussig, 

Ana Ochoa, Partha Chatterjee, John Pemberton, Severin 

Morris Fowles, Brian Larkin, Myron Cohen, Brian Boyd, 

and others.

2 In a lecture at Cambridge in honour of the work of Mari-

lyn Strathern, Viveiros de Castro (2014b) traced the vast 

theoretical ramifications of the resurgence of the concept 

of ‘ontology’ in the anthropological literature and ad-

dressed some of the ensuing critiques. See also Pedersen 

(2012) for a response to critics, especially in the context 

of the British anthropological debate (Venkatesan et al., 

2010; Keane, 2009; Heywood, 2012, among others). In the 

United States, critiques of the ontological turn, in gen-

eral, and perspectivism in particular, have been formu-

lated by Terence Turner (2009) and Bessire & Bond (2014), 

among others.   

3 Along with Donna Haraway, Dipesh Chakrabarty, Bruno 

Latour, Patrice Maniglier, Isabelle Stengers, and others, 

Elizabeth Povinelli was invited to the International Collo-

quium ‘The Thousand Names of Gaia: From the Anthropo-

cene to the Age of the Earth’, organised by Viveiros de Cas-

tro, Bruno Latour and Deborah Danowski in Rio de Janeiro 

in September 2014.

4 Holbraad & Pedersen (2017) distinguish those who empha-

size the political potential and impact of taking other 

ontologies seriously, called the ‘alternative ontology’ (in 

the singular), from those who see the ontological turn in 

anthropology predominantly in terms of an intellectual 

attitude and methodology inspired by ethnographic ex-

perience, called ‘deep ontologies’ (in the plural). Although 

they admit it is very difficult to draw a line, authors such 

as Eduardo Kohn (2013), Marisol de la Cadena (2015) and 

Tim Ingold (2011) are classified among the first, while the 

authors situate themselves and their intellectual guides 

(Roy Wagner, Marilyn Strathern and Eduardo Viveiros de 

Castro) on the other side of the divide.
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5 In the following pages I cite Haraway and Povinelli from 

the interviews they gave at the conference. See the vid-

eos at the official site of the event: <https://thethousand-

namesofgaia.wordpress.com>.

6 I borrow the concept of ‘image-being’ (être-image) from 

the translation for xapiri proposed by Davi Kopenawa and 

Bruce Albert (2010) for those beings, or doubles normally 

translated as spirits.

7 But see Luiz Costa and Carlos Fausto (2010), where they 

explore the affinities of the concepts of animism and per-

spectivism with the ethnological context of hunting so-

cieties, and address criticisms formulated with respect 

to these concepts from the conceptual fields of phenom-

enology and pragmatism.

8 La Boétie, Le Contr’un ou Discours de la servitude volontaire, 

1574, in Clastres (2004: 118). In Clastres’ view, Montaigne 

and La Boétie were the only sixteenth century intellectu-

als to have thought against the grain, both allowing that 

primitive people constituted societies in the real sense 

of the word; societies, that is, without the celebrated di-

vision between those who obey and those who command 

(Clastres, 2004: 139).

9 “Decolonizing anthropology” was the title of a conference 

by Overing at the Biannual Meeting of Anthropology of 

the Mercosul (RAM) in 2003 (see Overing, 2004), as well 

as of a joint research project in place during the early 

1990s, including Viveiros de Castro and Overing with their 

respective students.

10 Alcida Rita Ramos (2012) wrote a critical article on the in-

fluence of ‘perspectivism’ on Brazilian ethnology, in which 

she affirms that “the model’s generality has resulted in a 

remarkable similarity of ethnographic interpretations, giv-

ing the false impression that the Amazon is a homogeneous 

area” (Ramos, 2012: 481). The authors she picks out for crit-

icism are scathed for offering diminished copies of a dom-

inant model. However, all of them are senior scholars who 

carried out their research before the formulation of the 

concept of perspectivism, and have, in this way, actively 

contributed to the empirical and theoretical advancement 

of the field that laid the groundwork for the concept’s suc-

cess. They cannot, therefore, be accused of passive repro-
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duction. The density and variety of the themes studied by 

these and other ethnographers in the wake of perspectivist 

theory furthermore constitutes the most eloquent possible 

answer to Ramos’ (and others’) verdict of a straightjacket 

imposed on Amerindian ethnology by a specific theory. 

This body of work shows that, although we may recognize 

a template, an ontological orientation that traverses the 

Amerindian cosmopolitical universe (one that had already 

been revealed by Lévi-Strauss in his Mythologiques), this 

recognition by no means impedes the proliferation of in-

depth studies of the multiple variations of central themes 

such as predation, nurture, alterity, the body and person-

hood. Ramos also claims that “the recurrent use of certain 

laden expressions can have adverse consequences for in-

digenous peoples”. The recent history of political mobiliza-

tion against the deleterious effects of the Anthropocene, 

however, seems to find in the concept of perspectivism a 

powerful tool for questioning the superiority of the ontol-

ogy underpinning Late Capitalism’s devastating relation 

with the earth’s resources and inhabitants. Another of 

Ramos’ critiques addresses the role and authorship of in-

digenous scholars that have until recently had little voice 

in Brazilian anthropology. Although this situation has been 

changing radically in the last few years, there remain, as 

yet, problems of mediation and asymmetry that need to be 

seriously examined, as convincingly argued by Oscar Ca-

lavia Sáez (2014). For a very short answer to Ramos see my 

comment on Londoño (Lagrou, 2017). For a theoretical de-

fence of the ontological turn as method of thought see 

Viveiros de Castro (2014b) and Holbraad (2016).

11 See, for example, Goldman’s focus on the relations between 

indigenous and afro-Brazilian collectives and on sym-

metrical anthropology (Goldman, 2015, 2016).

12 Stolze Lima (1999a: 637) remembers she came up with the 

idea of ‘point of view’ because it offered an alternative, en-

abling her “to take a certain distance with respect to the 

ethnological problem of predation that was so important at 

the time for my colleagues and supervisor”. “But”, she con-

cludes, “the notion that the ground is war, cannibalism, 

death and power, never abandoned me”. For the importance 

of this encompassing ground of cosmological predation for 
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the delineation of a precarious figure of freedom and peace 

conquered by human collectives, see Overing (1986b).

13  See Strathern (1999) for an elaboration on the similarities 

and differences between her use of the concept of per-

spective in the Melanesian context and the concept of 

perspectivism proposed by Viveiros de Castro for Amer-

indian thought.

14 For an attempt to do exactly this, to distinguish the dif-

ferent theoretical currents gathered under the name on-

tological turn, see Holbraad & Pedersen (2016).

15 See Déléage (2009) for the Sharanahua, neighbours of the 

Huni Kuin who also speak a Panoan language and use per-

ception-altering plants, called plantes perspectives by the 

author. See also Gebhart-Sayer (1986) for the first mention 

of the use of perception altering eye-drops by the Shipibo. 

16 The figure of the bottle of Klein has also been used by 

Gow (2001) to describe the workings of visionary experi-

ence among the Piro.

17 In his analysis of the work of Francis Bacon, the Logic of 

Sensation (1981), Deleuze proposes the use of the concept 

of the ‘Figure’ instead of the figurative. His analysis of 

the lines of force that constitute an image, and the result-

ing Figure that is not a representation, is useful for our 

analysis of altered perception.
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COPÉRNICO NA AMAZÔNIA: VIRADAS ONTOLÓGICAS 

PELA PERSPECTIVA DAS ETNOLOGIAS AMERÍNDIAS

Resumo

Este artigo enfoca as contribuições teóricas da chamada vi-

rada ontológica ao debate antropológico. Para tanto situa 

inicialmente o interesse acadêmico despertado pelas onto-

logias ameríndias no contexto da crescente preocupação 

com consequências políticas do antropoceno. Empreende 

em seguida uma arqueologia do conceito de perspectivis-

mo, central nos desdobramentos contemporâneos dessa 

vertente de estudos. Argumenta então em favor de um re-

torno à estética e à poética, entendidas como lugares privi-

legiados em que diferentes ontologias se manifestam. Tais 

instâncias emergem como decisivas para a percepção do ca-

ráter relacional das ontologias ameríndias. O argumento é 

sustentado por curta apresentação da estética huni kuin (ka-

xinawa) revelada no huni meka, canto da ayahuasca.

COPERNICUS IN THE AMAZON: ONTOLOGICAL TURNINGS 

FROM THE PERSPECTIVE OF AMERINDIAN ETHNOLOGIES 

Abstract

In this article I explore the ontological turn in anthropo-

logical theory through three interconnected approaches. 

First, I situate the academic success of Amerindian on-

tologies in the context of recent debates on the urgency of 

addressing the political consequences of the anthropocene. 

Secondly, I undertake an archaeology of the concept of 

perspectivism as a central stage of the ontological turn, 

showing how the sub-discipline of Amerindian ethnology 

has always had a vocation for Copernican turnings, from 

the time of Montaigne until today. In conclusion, I argue 

for a return to aesthetics and poetics as the quintessential 

domains for exploring how different ontologies can teach 

us to look at the world differently. To understand the mul-

tiple versions of Amerindian relational ontologies we have 

to be able to perceive the relational character of the aes-

thetics they reveal. The argument is sustained by a short 

presentation of Huni Kuin (Cashinahua) aesthetics as re-

vealed in huni meka, ayahuasca song.
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FORMS OF SYSTEMATIZATON OF THE SOCIOLOGY 
OF RACE RELATIONS IN BRAZIL

INTRODUCTION

During their training as researchers and teachers, the academics who work 

with race, racism and racial discrimination tend to absorb a canonical history 

of the interpretations of race relations in Brazil. This history usually narrates 

the absorption of scientific racism at the end of the nineteenth century and 

goes on to describe the emergence within the social sciences of the idea that 

Brazil was characterized by harmonious and democratic race relations. Finally, 

it relates the break with this vision and the construction of the consensus 

around the existence of patterns of racial discrimination and inequality in the 

country, as well as the urgent need to investigate them. 

The acquisition of this species of ‘map’ of the field is without doubt 

obligatory for anyone intending to work in the area. Despite the problems, the 

chronology has enabled those entering the field to build common reference 

points, mediate their academic dialogues and assume a constructive approach 

in their own research. Sometimes, though, it can take on an overly mechanical 

and gradualist form, suggesting a highly accumulative notion of science or a 

reading guided by a logic of discovery, which loses sight of historicity and the 

innumerable nuances of the huge literature on race relations in Brazil. 

The present article systemizes the contributions of authors who have 

sought to produce more wide-ranging syntheses of the interpretive movements 

produced in the field, shedding light on different aspects of this literature in 
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the process. Here I highlight George Fredrickson (2001), Peter Wade (1997), Ed-

ward Telles (2004) and Antonio Sérgio Guimarães (1999a) for the way in which 

they avail themselves of the vast academic output on race relations in Brazil 

in order to detect the different research approaches and theoretical frameworks 

mobilized by the authors and schools over time. 

The text first presents the most usual form of describing the history of 

the academic production in race relations in Brazil. Next it summarizes the 

way in which the four authors, based on distinct theoretical and disciplinary 

affiliations, interrogate this history. In the final section it explores some recent 

studies that embody some of the insights obtained by these authors in their 

reviews of the field of race relations in Brazil.

A NARRATIVE OF THE INTERPRETATIONS

Presentation of the huge academic literature on race relations in Brazil tends 

to follow more or less the same narrative: the surveys begin by describing how 

the scientific racism of European origin was absorbed by Brazilian intellectuals 

like Nina Rodrigues, Sílvio Romero and Oliveira Vianna. This set of authors as-

sociated black and mixed-race populations with degeneracy, inferiority and 

incompatibility with national progress. In response to this supposed problem, 

they discussed the viability and future of an admittedly miscegenated nation 

like Brazil’s. Next, authors surveying this literature underline the rupture pro-

duced by Gilberto Freyre, who, seeking to interpret race relations in Brazil, shifts 

from the idea of ‘race’ to the idea of culture. Generally speaking, the claim tends 

to be that while Freyre sought to supplant the racist theses of the previous 

generation, he also painted an overly positive or even romantic picture of race 

relations in the country. Particular emphasis is given to the considerable influ-

ence of Casa-grande & senzala, as well as the way in which Freyre, in rejecting 

the myth of ‘race,’ collaborated to replace it within another: the myth of racial 

democracy. Despite recognizing the cruelty and violence of slavery, Freyre dis-

seminated positivized ideas of miscegenation, of the dilution of racial bound-

aries, along with the theses of Lusotropicalism and Brazilian racial harmony 

(Ortiz, 1985; Munanga, 1999; Skidmore, 1976). 

Subsequently, the influence of the Freyrean paradigm on a generation of 

Brazilianist researchers is usually highlighted – academics like Donald Pierson, 

Marvin Harris and Charles Wagley – along with the hegemony of the thesis of 

‘racial democracy’ in the field of race relations. Emphasized next is the impor-

tance of the studies developed under the UNESCO Project, which collected ample 

evidence of the existence of racial prejudice in Brazil in different regions of the 

country and initiated the rupture in relation to the earlier view. Here special 

attention is paid to Florestan Fernandes (1965; 1972), who associated miscegena-

tion, until then seen as a panacea for Brazil’s problems, with a racist campaign 

of whitening the ultimate objective of which was the disappearance of the black 
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population. Prominence is given to Fernandes for interpreting racial prejudice 

as a way for the white elite to maintain its patrimonial privileges and its mo-

nopoly over the social positions of status (Ortiz, 1985; Munanga, 1999).

Next mention is made of the analyses of Carlos Hasenbalg and Nelson do 

Valle Silva, who produced important evidence of racial discrimination in Brazil 

based on advanced statistical models, deepening the critique of the Freyrean 

paradigm and definitively undermining the credibility of the imaginary of ‘racial 

democracy’ in the academic environment. The Hasenbalg-Fernandes dialogue 

also gains considerable prominence, given the differences in their treatment of 

the relationship between racism and capitalism. The generation that succeeded 

Hasenbalg and Silva generally refuted the idea that Brazil is founded on harmo-

nious and democratic race relations, and a dedication to investigating patterns 

of racial discrimination and inequality in the country (Theodoro, 2008).

We should not lose sight of the fact that this chronological narrative is 

a contested intellectual history. A recent example is the rediscovery of the work 

of Virgínia Leone Bicudo, a black woman whose research into racial attitudes 

in São Paulo became forgotten and shelved for years. Bicudo’s pioneering work 

explored questions of identity, racial awareness and strategies of social mobil-

ity, taking the combination of race and class as explanatory axes (Maio, 2010). 

Another example is the growing importance attributed to the work of Guer-

reiro Ramos for introducing the theme of ‘whiteness’ into the Brazilian debate 

many decades before the ‘white’ identity began to be systematically interro-

gated by the social sciences (Sovik, 2009). It is also worth recalling the rela-

tively delayed recognition of Manoel Bomfim, an intellectual who rejected ra-

cialist explanations for Brazil’s ‘ills’ long before Gilberto Freyre and, in so doing, 

directly confronted the country’s social and political questions during the first 

years of the Republic (Ortiz, 1985). Other researchers have also sought to fore-

ground the contributions of black intellectuals like Abdias Nascimento, espe-

cially in his intellectual exchanges with Guerreiro Ramos and Florestan Fer-

nandes, and Lélia González, for calling attention in pioneering fashion to rela-

tions between race and gender in Brazil (Chaloub & Pinto, 2016). Attention is 

also focused on the interlocutions between academia and black organizations, 

and how they mutually influence each other (Guimarães, 1999a). In this way, 

the canon has become the target of diverse disputes over who the more repre-

sentative authors are, what their relative weight is within the field and the 

structure assumed by this field per se. 

INTERPRETATIONS OF THE INTERPRETATIONS

The approach summarized here may frequently suggest a logic of accumulation 

and/or ‘discovery,’ notions highly criticized by the philosophy of science. In 

order to get round this problem, it is important to elucidate how movements 

within the field, which touch on questions of method and theory, and outside 
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of it, which concern its interaction with social and political events and with 

ideas originating beyond the organizational boundaries of the area, affect the 

production of knowledge on racism as a phenomenon in Brazilian society. In 

the next topic, therefore, I shall examine works that share the feature of inter-

rogating the literature on race relations in Brazil from other angles and perspec-

tives in order to show how this academic production can be divided up in 

different ways.

GEORGE FREDRICKSON AND THE HISTORICAL COMPARISON OF BRAZIL 

AND THE UNITED STATES 

Explicit and implicit comparisons between Brazil and the United States pre-

dominate in practically the entire literature relating to race relations in Brazil. 

Indeed Gilberto Freyre’s own optimistic analysis of the relations between races 

in the country was based in large part on the contrast with the racial situation in 

the United States. In turn, Freyre’s work also influenced a more general historio-

graphic trend. Freyre not only produced a national interpretation, he also repre-

sented Brazil at international level, projecting an image that would influence 

comparative research between the USA and Brazil over the decades (Costa Pinto, 

2009). It is precisely the forms of comparing and contrasting the United States 

and Brazil that comprise the focal point of the reading of the literature on race 

relations in the two countries made by historian George Fredrickson.

Culturalism and contrast

Fredrickson (2001) points out that comparative research on race has passed 

through diverse phases. Until the mid-1960s, it was informed by a strongly 

culturalist perspective, which sought patterns of race relations in the ‘Catholic,’ 

‘Protestant,’ ‘patrimonialist’ or ‘liberal’ past of the colonies that had employed 

slave labour in order to explain later developments and patterns of race rela-

tions in the present. A prime example of this work is the historical comparison 

produced by Frank Tannembaum (1946) on Brazil and the United States in the 

book Slave and citizen, in which the author argues that the ‘Catholic humanism’ 

of the Portuguese colonizer had been responsible for a more harmonious, mild 

and democratic pattern of race relations than that of the Protestant English 

colonies. Both inside and outside the field of historiography, Tannembaum in-

troduced the tendency to make inferences about the present on the basis of an 

examination of the slavery regime of the past, temporally leaping over every-

thing that occurred in between (Cooper, 1996). This approach presumed that 

certain cultural repertoires were not only capable of explaining the form as-

sumed by slavery in the colonies, but also served to describe tendencies en-

countered in the present. Such a viewpoint was very widespread in historical 

studies of race (Fredrickson, 2001).
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Slavery, demographics and ‘patterns’

Over time, the explanations concerning slavery shifted away from the cultural 

to other factors, such as, for instance, the demographic. Rather than expressing 

‘cultural’ inclinations of the colonizers, the different forms assumed by race 

relations under slavery regimes were seen to have a more direct relation with 

the sizes of black and white populations in the colonies. The very existence of 

a social stratum of mulatos in Brazil and other Latin American countries is thus 

attributed to forms of colonial management on situations where there was a 

scarcity of white workers to perform tasks of intermediary and remunerated 

status (Fredrickson, 2001). 

The demographic imbalance between men and women also appeared as 

an explanation: while in the United States there was a pattern of white families 

migrating with a relative demographic equilibrium between the sexes, the fact 

that the colonization of Brazil had been a mostly male undertaking had led to 

higher levels of miscegenation and greater tolerance of interracial relationships 

(Fredrickson, 2001; Degler, 1971). It is worth remembering that, contrary to what 

Fredrickson suggests, this approach was not only utilized in the comparison of 

Brazil and the United States. Charles Boxer (2002), studying the Portuguese 

Colonial Empire, made ample use of this perspective. As well as rebutting the 

Freyrean theses that Portuguese colonization had not been discriminatory, he 

showed that more rigid or flexible mechanisms of exclusion were employed to 

administer colonial populations as convenient and according to their racial 

composition. Continuing on from Boxer’s work, the Portuguese historian Fran-

cisco Bethencourt (2013) currently adopts the demographic approach to discuss 

race and colonialism in diverse national cases. 

Theories of modernization

Fredrickson (2001) notes that in the 1970s, despite a relative decline in the 

culturalist approach, many historiographic studies worked with the notion of 

‘racial patterns’ inherited from the past. New historical research projects un-

dertaken in the United States began, however, to modify this tendency. Joel 

Williamson (1984), for example, demonstrated that the binary racial system of 

the United States, as well as the one-drop rule, was not rigorously established 

until the end of the nineteenth century and does not, therefore, date back to 

the slavery system. The one-drop rule, so widely mentioned as a kind of ‘inverse 

rule’ to the Brazilian form of classification, did not become a legal norm until 

the Jim Crow era at the turn of the century. 

Due to this and other debates on racial classification, the tendency today 

is to avoid thinking of ‘racial patterns.’ In the field of history, there is vehement 

criticism of the premise that during the slavery and colonial period immutable 

‘patterns of race relations were formed that lasted until the present. 
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Also according to Fredrickson (2001), other studies from this period, 

though focused on the present, shared the idea that urbanization and indus-

trialization processes, and the emergence of a competitive social order, tended 

to lead to a decline in the importance of the ideas of race and racism. My-

thologized by teleological notions of development and modernization, many 

historians, the author argues, contaminated their research with future projec-

tions, supposing that all capitalist societies were in the process of extinguish-

ing ‘premodern’ and ‘irrational’ forms of racial discrimination and inequality.

Macro-historical sociology

One of the major turning points in the historiographic production on race comes 

from researchers who began to work in closer detail on the twentieth century, 

ceasing to presume a historical linearity in relation to previous centuries, and 

to interpret history from an institutionalist perspective (Fredrickson, 2001; Han-

chard & Chung, 2004; Cooper, 1996). It was no longer a question of looking for 

‘patterns’ of race relations in the slavery past or presuming the existence of a 

phased, cumulative and linear tendency of race relations, but of investigating 

in what ways the conflicts between business owners and the State, socioeco-

nomic factors, and configurations of interest groups could be analysed in order 

to comprehend forms of discrimination and legal segregation established over 

the course of the twentieth century (Fredrickson, 2001).

Historical analysis thus assumed a more contemporary profile. As well 

as shifting away from culturalist readings of the past and its connections with 

the present, this literature also tends to reject modernization theories (Fre-

drickson, 2001). A good example here is Anthony Marx’s work. In Making race 

and nation, Marx (1998) seeks to understand why the United States and South 

Africa imposed forms of legal segregation on their black populations, while 

Brazil did not. In analysing segregationist polices from a historical and com-

parative perspective attentive to processes of nation-building, the author sug-

gests that racial exclusion institutionalized by the State, as well the control of 

the rights of citizenship and the consequent crystallization of racial divisions, 

served strategic purposes in the United States and South Africa. The conflict 

between north and south of the United States and between the British and 

Afrikaners in South Africa created divisions among the white populations. In 

order to re-establish unity and mitigate the conflicts, the elites in power en-

couraged white nationalism and reinforced racial distinctions vis-à-vis the 

black population, utilizing race as an element in national construction and 

internal pacification. Brazil, for its part, had followed a distinct trajectory since, 

in the absence of conflict between the white elites, faced less pressure to rec-

oncile them through racial domination. Hence the State could invest in an 

ideology of racial democracy, at the same time as it maintained and frequent-

ly deepened informal practices of exclusion and discrimination. 



175

article | veronica toste daflon

The logic of the contrast that guided the studies between 1930 and 1970 

today has given way to the logic of comparison. Hence, while in the 1970s the 

comparativist historian Carl Degler (1971) established strong contrasts between 

Brazil and the United States with regard to their systems of racial classification, 

Reginald Daniel (2006) in the 2000s affirmed that Brazil and the United States 

were on a ‘path to convergence’: while the former was heading towards a more 

bipolar system of racial classification, the latter was becoming more multiracial 

and valorising miscegenation.

What we learn from the analysis of Fredrickson (2001) is that historiog-

raphy has become increasingly critical of the logic of a ‘contrast’ between Bra-

zil and the United States. It avoids making temporal leaps to explain ‘patterns’ 

and is cautious in its treatment of culture as a determinant. For this list of 

authors, it is evident that determined cultural patterns of racial classification 

and interaction also influence historical development. This cannot simply be 

presumed, however: it needs to be demonstrated.

PETER wADE: RACIAL RELATIONS IN BRAZIL AND THE PARADIGMS 

OF THE SOCIAL SCIENCES

An alternative form of organising the interpretations of race relations in Brazil 

was produced by Peter Wade. An anthropologist and specialist in race relations 

in Latin America, Wade (1997) grouped the Brazilian literature on race relations 

around different theoretical paradigms of the social sciences: functionalist, 

Marxist-structural and postmodern. His classification makes visible theories 

that were circulating and mobilized in the interpretations of Brazil at different 

moments, and tells us how they demarcated certain boundaries and, at the 

same time, enabled different aspects of race relations to be explored. How-

ever, his bibliographic review needs to be treated with some caution since it 

tends to privilege either the literature produced by Brazilianists or the publica-

tions available in English. This leads to his work overlooking certain nuances 

and the originality of Brazilian authors, both given much more emphasis by a 

commentator like Antonio Sérgio Guimarães (1999a).

The functionalist paradigm

Wade (1997) claims that between 1930 and 1950, functionalism set a general 

trend in the social sciences, namely the tendency to consider the black popula-

tion a ‘problem’ in the nation-building processes of the United States and 

Latin America. Turning to ideas of integration, assimilation and the production 

of integrated wholes, this phase had, Wade asserts, the following characteristics: 

(1) the idea that racial and ethnic identities are destined to vanish; (2) the very 

strong association of indigenous and black populations with the past, primitiv-

ism, traditionalism, slavery and archaic modes of culture, life and production; 

(3) the tendency to take racial and ethnic identities as objective and concrete, 

given facts that could simply be observed, rather than social constructions. 
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In fact, part of the Brazilian literature on race had the initial idea that 

black people embodied particular archaic or primitive forms of life. These ideas 

are reflected in works focused on Afro-Brazilian culture written by authors like 

Nina Rodrigues, Arthur Ramos and Gilberto Freyre. This tendency, however, is not 

generalizable to all the authors from this period. Guimarães (2012, 1999a) shows, 

for example, how black intellectuals and politicians in the 1940s and 50s were 

harsh critics of the worship of an atavistic blackness identified in these authors. 

Peter Wade (1997) also presents a highly selective and partial view of the 

UNESCO project, taking aspects of the works of Donald Pierson and Marvin Harris 

to be representative of this entire academic output. For Wade, the general view of 

the UNESCO project was that the United States with its ‘caste’ system was the 

home of ‘real’ race relations and racism by which other societies should be meas-

ured. This explained the fact that the form in which race operated in Brazil had 

been rendered invisible. Closer attention to this production, however, refutes this 

notion: Oracy Nogueira, Virgínia Leone Bicudo, Thales de Azevedo and Luiz Agu-

iar de Costa Pinto, among others, were highly emphatic about the presence of 

racial prejudice in Brazil and highlighted its particular characteristics, which 

distinguished race relations in Brazil from those that occurred in the United 

States.

Still in the context of the UNESCO studies, Wade (2002) emphasizes that 

Florestan Fernandes was the author who talked the most explicitly about rac-

ism. Wade, though, criticizes him strongly, stressing that the relation between 

race and capitalism in his work demonstrates an adherence to modernization 

theory. Wade summarizes his ideas as follows: for Florestan, the freed black 

population had been placed at the lowest level of the occupational ladder due 

to their lack of education and the skills needed for the capitalist labour market 

– or the ‘competitive social order.’ Although the migration of European workers 

exacerbated this situation, removing the black population from the labour mar-

ket and causing its marginality, immigration had expanded the competitive 

order, bringing modernization and, over time, the gradual incorporation of black 

workers. In Wade’s view, Fernandes imagined a gradual change towards a dem-

ocratic capitalism in which racial discrimination no longer had a function. In 

Wade’s reading (1997), Fernandes thus reproduced a vision of race associated 

with modernization theory that was similar to the view held by some of the 

historians studied by Fredrickson and that hindered the perception of connec-

tions between racism and the present time. As we shall see later, Guimarães 

(1999a) produces a radically different reading of the work and legacy of Florestan 

Fernandes for the field of race relations in Brazil.

The Marxist-structural paradigm

Wade (1997) describes the work produced in the 1970s as deeply influenced by 

Marxism. As a result, in the field of race relations, inequality and mechanisms 
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of exploitation became an increasingly important focus of inquiry, shifting the 

gaze away from small and narrower domains of interethnic relations. The author 

also emphasizes that works like those of Fredrick Barth on groups and their 

boundaries show how ethnic identity is flexible, contextual and constructed, 

producing shockwaves in established forms of investigating groups and identi-

ties. Barth criticized the conception of ethnic groups as entities that perpetuate 

themselves through a set repertoire of cultural attributes over time, establish-

ing the bases for thinking of identities as situational. Although Barth’s approach 

had not been directly incorporated into the field of race relations in Brazil – 

something that we only see more recently; for example, in works like those of 

José Maurício Arruti (2006) and Jan French (2009) – Wade (1997) is correct to 

point out that the main impact of his work stems from the fact that ethnic 

identities cease to be seen as doomed to vanish under ‘modernization’: if they 

are flexible and connected to inequality, then there is no force intrinsic to 

capitalist development that would lead them to disappear.

For Wade (1997), the influence of Marxism and political economy made 

themselves particularly felt in the works of Hasenbalg and Silva. Hasenbalg 

argued that racism was not an anachronistic relic of slavery, but an active force 

in capitalist society, functioning in favour of the white population in competitive 

situations. Wade alleges, however, that these two authors ignored the situation-

al nature of racial categorization and took the survey categories as objective 

data. Wade’s reading here seems mistaken and somewhat ungenerous. Silva 

(1995), for instance, wrote specific works on the subject and both he and Hasen-

balg always insisted that their statistical analyses of discrimination and ine-

quality did not allow inferences to be made about how people experienced 

discrimination and identities, but only about how inequality operates along 

racial lines (Silva, Hasenbalg & Lima, 1999).

The ‘postmodern’ paradigm

Wade (1997) signals that in the 1980s and 90s the main influences on the Brazil-

ian literature were postmodernism and relativism. As well as the contributions 

of Derrida, which substantially changed how identity and difference were 

viewed, Foucault comprises another essential reference point. Critiquing the 

notion that ideology is ‘false consciousness’ and postulating that discourses 

and modes of representation construct social realities, Foucault called attention 

to the fact that people are more than simply constrained by discourse: they are 

constituted by it, reproducing discourse as truth through their own thought 

and behaviour. This comprises the ‘linguistic turn’ in social theory. The ideas 

of ‘decentring’ and ‘multiple identities’ of authors like Stuart Hall (apud Wade, 

1997), for their part, pose in other terms the question that had occupied Brazil-

ian academics for a long time: was race or class the most important dimension 

of the country’s inequalities? By accepting the idea of ‘multiple identities,’ class 
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and race, as well as other dimensions like gender, came to coexist and represent 

non-mutually exclusive axes of the constitution of inequalities and identities. 

The period described by Wade (1997) also involved the rejection of total-

izing explanations and a critique of the metanarratives of western thought and 

teleological ideas of progress, accompanied by feminist and postcolonial cri-

tiques of the authority of male and western thought. Politically, this signified 

a certain decline in class politics and a rise in political mobilization around 

issues of sexuality and gender. In organizing themselves along these axes and 

criticizing the silence of the human sciences concerning these categories, the 

social movements had significant impacts on forms of thinking about race and 

ethnicity (Wade, 1997). With the theoretical and political emphasis on the di-

mensions of discourse and representation, culture becomes one of the main 

focal points and arenas of dispute in academic production and political reflec-

tion. Now, however, culture is not seen as something that groups simply ‘pos-

sess,’ but something lived and open to different readings (Wade, 1997).

It is patent in the description proposed by Wade (1997) that the ‘postmod-

ern vogue’ introduces ambivalence insofar as academia begins to directly inter-

rogate the construction of identity through complex relational and representa-

tional processes, and, at the same time, engage in a closer dialogue with social 

movements that are very often in the process of constructing their identities. As 

a result, academic works that avoid reifying and essentializing identities and 

racial classifications frequently enter into direct conflict with the political self-

representation of those social movements that affirm their collective origins, 

ancestralities, essences and characteristics as part of an invention of tradition.

EDwARD TELLES AND THE TwO GENERATIONS: THE FIRST AND SECOND 

GENERATION OF RESEARCHERS

A very different attempt to organize the literature on race relations in Brazil is 

provided by Edward Telles (2004). Rather than thinking of chronologies, turns or 

paradigms, Telles, a sociologist specialized in race relations in Latin America, 

organized the literature on race relations into two major ‘generations’ of re-

searchers. Despite cautioning that the production does not always follow a lin-

ear chronological order and that there are mixtures of ideas and changes of posi-

tion, he argues that the social science literature can be grouped into two currents.

The first is the generation that supported the thesis of racial democracy, 

according to which Brazil was, uniquely, a society that included the black popu-

lation. Telles associates this generation with the legacy of Gilberto Freyre, for 

whom miscegenation was a positive aspect of Brazilian culture, and the existing 

racial inequality was a residue of a past of slavery, with a tendency to disappear 

given the absence of active mechanisms of discrimination. Telles (2004) includes 

in this generation the Brazilianists Donald Pierson, Marvin Harris, Charles 

Wagley and Carl Degler. It is also from this generation that the idea emerged that 
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the hierarchy of social relations in Brazil is determined by class prejudice – not 

racial prejudice – particularly in the writings of Harris and Wagley.

The second generation, for its part, had challenged the theory of racial de-

mocracy by arguing that Brazil was characterized by severe forms of racial exclu-

sion. Telles emphasizes that, under the leadership of Florestan Fernandes, the 

researchers from the UNESCO project gathered ample evidence of racial prejudice 

in the country, and their joint efforts would lead to the questioning of the notion 

of ‘racial democracy.’ Telles (2004) summarizes this disagreement in the following 

terms: according to the first school of thought, there was little or no racism in Bra-

zil; for the second, by contrast, racism was widespread.

Ideology or methodology?

Telles (2004) links these two generations to different methodologies: for him, 

rather than necessarily expressing a determined normative or ideological vision 

of the researchers, the dispute between the two generations of scholars of race 

relations can be attributed to different research approaches. According to the 

author, the first generation had focused on sociability and social relations pri-

marily between persons of the same social class, while the second generation 

emphasized inequality and discrimination between persons of different classes.

Thus the first generation had backed the idea of racial democracy not 

necessarily because they were hostages to the Freyrean or Piersonian paradigm, 

but because they focused on the sociability of white and black individuals from 

the lower classes, among whom there are indeed close relations of kinship, 

friendship, neighbourliness and marriage. After all, as Telles (2004: 7) explains, 

“for Pierson, a student of the emerging Chicago School of Sociology, interracial 

segregation and marriage were appropriate indicators of the adaptability or 

integration of minority groups into society.” The second generation, in turn, by 

emphasizing the relations between people of different social classes, encoun-

tered more rigid and segregated patterns of race relations. This trend, Telles 

argues, was even more accentuated in the works of Carlos Hasenbalg and Nel-

son do Valle, which, despite producing statistical studies of interracial unions 

and racial classification, did not dialogue with authors from the first generation. 

Based on this typology, Telles (2004) affirms that one generation examined and 

described ‘horizontal’ relations while the other examined ‘vertical’ relations.

By emphasizing the structural axis of inequalities based on a predomi-

nantly statistical approach, Telles writes, without paying equal attention to the 

sphere of sociabilities, the second generation found it difficult to produce log-

ical inferences and reconcile the apparently contradictory facts that Brazil 

possesses less rigid boundaries between black and white populations than the 

United States and, nonetheless, the country is capable of sustaining severe 

forms of racial inequality. His objective, therefore, is to integrate these observa-

tions into a single model capable of explaining why in Brazil forms of inclusion 
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and exclusion of black people both coexist: the former, ambiguous, operated 

in the horizontal relations between black and white members of the lower 

classes; the latter, rigid, governed the vertical relations between these indi-

viduals from different classes.

Telles’s thesis of ‘horizontal’ and ‘vertical’ relations today comprises one 

of the most promising avenues for interpreting race relations in Brazil, given 

that it pays close attention to the intersections between race and class in the 

country. In relation to his interpretation of the literature on race relations, how-

ever, although the diagnosis is good, it clearly tends to flatten the terrain too 

much: in search of a ‘final synthesis,’ Telles (2004) organizes the bibliography 

according to determined emphases and selections that lend support to his 

argument. This leads to the loss of some nuances and a large zone of ambigu-

ity found in diverse studies, especially those developed between the 1950s and 

70s. These differences, more or less subtle, have been better explored by Anto-

nio Sérgio Guimarães. Even so, Telles successfully produced one of the most 

critical bibliographic reviews of an evolutionist vision of science. In his descrip-

tion, there is no movement of one particular perspective being superseded by 

another that is more ‘advanced.’ On the contrary, Telles suggests that much 

remains to be recuperated and used from the studies developed in the 1930s 

and 40s, given their capacity to elucidate determined aspects of race relations 

in Brazil that the more recent production has tended to ignore.

ANTONIO SéRGIO GUIMARÃES AND THE BRAZILIAN LITERATURE 

ON RACE RELATIONS

Baianos and paulistas?

It is by exploring more or less the same question as Telles concerning the differ-

ent interpretations of race relations that Guimarães (1999a) organizes the lit-

erature on race relations. Instead of dividing the literature into ‘generations,’ as 

Telles does, he turns to the classic theme of the supposed regional traditions of 

studies of race relations – the Bahia school versus the São Paulo school, or the 

‘Baianos’ versus the ‘Paulistas’ – in order to emphatically refute this division 

later. Guimarães discusses and seeks to contest the widespread notion that the 

UNESCO studies conducted in the Northeast of the country by the ‘Baiana’ 

school had preserved Freyre’s ideas of ‘racial democracy,’ while the studies of 

the Southeast by the ‘Paulista’ school had arrived at a distinct diagnosis, finally 

demonstrating the existence of racism and racial discrimination. 

In his opinion, not only does a generational divide not exist, but also most 

scholars, save for some Brazilianists, irrespective of their generation or region, 

distanced themselves from the comparativist and contrastive paradigm inherit-

ed from Freyre to the extent that they elaborated a specifically Brazilian problem-

atics and helped construct a Brazilian research agenda on the racial question. 
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Guimarães observes that the consensus surrounding the existence of racial prej-

udice in Brazil was much greater than is customarily supposed and also that 

agreement grew regarding the mythic nature of the idea of racial democracy. Still 

according to his reading, regional differences were not used to negate the appli-

cability of the more general conclusions on racial prejudice in the country.

A notable difference can be discerned here between the evaluation of 

the UNESCO project made by Guimarães and the one made by Peter Wade, for 

whom these studies remained attached to the Freyrean paradigm. Guimarães 

(1999a) differs from the authors analysed earlier since he undertakes an ex-

tremely careful exegesis of the literature on race relations in Brazil, dwelling 

on both the Brazilianists and the Brazilian authors. Furthermore, unlike Wade, 

he recognizes the impact of the absorption of theories and methods derived 

from United States academia, but does not presume an automatic and unmedi-

ated adherence to concepts like ‘assimilation,’ to theories of racial prejudice 

and to the structural functionalism of Robert Park.

Additionally, a strong contrast exists between his form of synthesizing 

empirical, theoretical and methodological movements within the field of race 

relations in Brazil and the procedure of another author analysed here, the so-

ciologist Edward Telles. While the latter separates the literature into two distinct 

generations of studies, Guimarães tends to minimize both generational and 

regional differences. His bibliographic survey seeks to show that the literature 

on race relations in Brazil is guided by specifically Brazilian theoretical and 

methodological concerns, culminating in a view that distances itself from the 

US focus on the cultural assimilation and integration of the black population 

into democracy. 

Guimarães (1999a) focuses on research conducted between the 1950s and 

70s, initiated by the UNESCO studies, and emphasizes how the authors from this 

phase gradually distanced themselves from the legacies of Gilberto Freyre and 

Donald Pierson, according to whom Brazil had little or no racial prejudice. It is 

worth remembering that a considerable portion of the sociological research 

produced between 1940s and 60s in the United States utilized the theoretical 

framework developed by the Chicago School. As Michel Omi and Howard Winant 

(1994) emphasize, this model – widely adopted at the time – presumed that eth-

nic contact situations involved a succession of stages: conflict, assimilation and 

finally accommodation. In Guimarães’s view, though, while the authors con-

cerned with thinking about Brazil’s reality, generally speaking, did indeed draw 

support from the community studies of the Chicago School, they innovated in 

their interpretation of the data on Brazilian society, specifically in their ways of 

conceiving the formation and nature of racial groups, discussing whether they 

were status communities or classes without communality.

From among the innovations identified by Guimarães (1999a), we can 

list some of the most significant. Guimarães highlights the way in which Thales 
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de Azevedo changed his reading of the racial situation in Brazil, coming to 

understand it as a country that combined both a class society and an estate-

based (caste) order within which status communities were constituted on the 

basis of colour and family origin. This movement permitted him to move away 

from the idea of a ‘multiracial class society’ elaborated by Donald Pierson, for 

whom individual capability prevailed over ethnic origin as the determinant 

factor in the potential for social ascension in Brazil. With this, Azevedo admit-

ted that colour and social origin in Brazil constructed prestige groups, or social 

castes, between which the opportunities and chances for social mobility were 

differentially distributed. Also prominent in Guimarães’s review is the work of 

Oracy Nogueira. This is firmly located in the field of the theory of racial preju-

dice and affirms the specificity of Brazilian racial prejudice compared to the 

kind encountered in the United States. In effect, Guimarães correctly points 

out that Nogueira broke with the binarism between race and class, which until 

then had oriented the studies in Brazil, in order to introduce an idea similar to 

concepts fairly well-known today in the field of race relations, such as the 

ideas of ‘chromatism,’ ‘colourism’ or ‘pigmentocracy’ (Daflon, 2017). 

According to Guimarães (1999a), however, the true exponent of this en-

tire literature is Florestan Fernandes, who he describes as a pioneer in the form 

of thinking about the singularity of race relations in Brazil. According to the 

author, one of Fernandes’s innovations was to bring the dynamic of racial prej-

udice into the present, interpreting it as an attempt by the dominant oligarchies 

to safeguard their inherited privileges and collaborate to maintain an incom-

plete and particularist bourgeois order endowed with traditional traits. An-

other novelty was the move away from the theoretical framework of assimila-

tion and integration of the black population into democracy, a dominant preoc-

cupation in the United States, as well as the introduction of the debate on race 

into a specifically Brazilian political agenda. According to Guimarães (1999a), 

Florestan’s work had the merit of reconciling the concerns of black social move-

ments with social equality and the concerns of nationalists with the country’s 

development, articulating class and race in a structural and original form. 

Brazil and the United States

All the movements detected in the field of race relations in Brazil are, for Gui-

marães, associated with changes not only in academia itself but also in the 

western anti-racist agenda. In Racismo e antirracismo no Brasil, Guimarães (1999b) 

revisits the tradition of comparing Brazil and the United States from an internal-

ist and externalist perspective in order to elaborate the reasons why the simi-

larities between the two countries passed unnoticed for a long time. These 

reasons can be summarized as follows: (1) the emphasis of the political program 

of western anti-racism on the legal and formal status of citizenship, rather than 

its factual, practical and substantive exercise, made it difficult to place Brazil – a 
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country that after abolition had not established an explicitly racist legislation 

nor formal barriers to the mobility of the black population – in the list of nations 

marked by racial exclusion and discrimination; (2) the interpretation of the 

phenomenon of racism via the individualist reading of the notion of ‘racial 

prejudice,’ which refers to individual attitudes and manifestations of aversion 

and antipathy, worked to render invisible the structural dimension of Brazilian 

racism; (3) the definition of ‘race’ present in the American context, related to 

notions of blood and ancestry and more rigid conceptions of heredity, made it 

difficult to incorporate the mode of racial classification practiced in Brazil 

around notions of ‘colour’ in a model of racialism and racism – in this sense, the 

problematization of racial signifiers and the perception of their fluctuating 

nature were essential to comprehending Brazil as a racially discriminatory and 

unequal country; (4) in addition to the innovations introduced into the field of 

studies of race relations already mentioned here, these changes were enabled 

by the end of legalized racial segregation in the United States as a result of the 

civil rights movement. Following the removal of a juridical and legal problem-

atic, studies in the United States itself began to focus on the more subtle mech-

anisms producing racial inequalities. As Brazilian and American racisms became 

increasingly alike, the black and feminist movements became more vocalized, 

making evident the processes of naturalization and social justification of hier-

archies, as well as the relations between gender and race (Guimarães, 1999b).

In effect, the abolition of the racial segregation laws in the United States 

in the 1960s nourished the idea that racism in the country had been overcome 

and that public policies like affirmative action would be unnecessary, given 

that black and white individuals enjoyed equal citizenship rights. For Eduardo 

Bonilla-Silva (2006), this form of denying racial prejudice and discrimination 

in the United States can be called ‘colour-blind racism,’ something that would 

operate in similar form to the myth of racial democracy in Brazil. Moreover, 

therefore, while ‘colour-blind racism’ and the myth of ‘racial democracy’ present 

similarities in the form in which they express particular understandings of race 

relations, today it is also possible to encounter parallels in the form in which 

the two countries racially classify their populations.

SUMMARY

In their reading of the historiography on race, the historian George Fredrickson em-

phasized how the historical interpretation of race relations in Brazil shifted from a 

culturalist paradigm, which aimed to encounter ‘patterns’ of race relations in the 

earlier slavery regime, to an institutionalist and contemporary approach, focused 

on the post-abolition period and that seeks to combine the State, the economy and 

sociocultural identities in a single approach. Fredrickson stressed in particular the 

importance of the gradual shift from a perspective of contrast between Brazil and 

the United States to a comparative perspective, able to recognize not only differ-
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ences but also similarities between Brazil, the United States and other cases of soci-

eties that went through the historical experience of slavery and colonization. 

Peter Wade, for his part, organized the Brazilian literature in accordance 

with the impact and influence of different theoretical currents – structural func-

tionalism, the Marxist-structural paradigm and, finally post-structuralist and post-

modern approaches to race. The form in which Wade organizes this bibliography is 

interesting due to its foregrounding of the way in which the subfield of race rela-

tions connects to the broader field of the social sciences and social theory. In a 

more synthetic work, Edward Telles, for his part, described two ‘generations’ of 

studies on race relations in Brazil, which according to his argument had ‘looked’ to 

different dimensions of race relations, apparently without managing to connect 

them. Despite producing a certain simplification, Telles called attention to an im-

portant lacuna in the more contemporary literature, one that also marked the first 

generation of studies: the need for greater articulation between the dimension of 

socioeconomic stratification and the investigation of forms of everyday sociability 

between black, brown and white populations in Brazil. 

Finally, among the authors highlighted, it was Antonio Sérgio Guimarães 

who wrote the most nuanced history of the interpretations of race relations in the 

country, producing an exhaustive work of exegesis of the texts and seeking to dem-

onstrate how the authors acquired explanatory power as they moved away from 

the American problematics and gained intellectual autonomy, constructing spe-

cific categories of interpretation and social analysis. His form of organizing the 

bibliography is particularly interesting since it associates an internalist reading of 

science, that is, related to its internal interpretative movements, with an external-

ist perspective, attentive to the way in which social and political changes in Brazil 

and the United States impacted the respective fields of race relations.

FINAL CONSIDERATIONS

The summary of the bibliography examined in this article points to the diverse 

historical changes and innovations introduced into the field of studies of race rela-

tions over time. I now seek to indicate and enumerate some of the insights ob-

tained from the present exercise. Firstly, we can note the importance of the change 

in the comparative and historical analysis, which moves away from a culturalist 

perspective, the major attempts at syntheses and stabilizations, in order to assume 

a dynamic and historicized vision of race and racism. Since race relations are mu-

table in time and space, the search for a cumulative and linear history, involving 

‘remote origins’ and supposed links between the distant past and the present must 

be viewed with suspicion. The logic of ‘contrast’ and opposition, which for a long 

time guided research on Brazil and the United States, for its part, has given way to 

the study not only of their differences but also their similarities and affinities.

It seems opportune, therefore, to re-examine the idea long gestated in 

Brazilian social thought that race relations in Brazil were ‘singular,’ ‘excep-
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tional’ and, therefore, incommensurable in relation to other national contexts. 

Clearly Brazil has specificities, but the idea of ‘exceptionality’ was erected for 

too long as a barrier against its comparison with other nations. Though varying 

substantially between countries, the basic elements of colonization, slavery, 

whitening, miscegenation and multiculturalism are present throughout Latin 

America. There is a need, therefore, to explore the possibilities for comparison 

between different regional contexts (Telles, 2014; Wade, 2014).

To this trend we can also add the importance of rejecting the ‘methodo-

logical nationalism’ and the ‘state-centrism’ of some analyses, which fail to 

inscribe the internal dynamics of Brazil within a global ethnic-racial field or 

an international politics of development. Along these lines, it is interesting to 

note the recent expansion of studies on race relations to Latin America – con-

strued not as a homogenous block, but within regional tendencies dictated by 

the history of development and the region’s global insertion. 

The work of Mara Loveman (2014) on Latin America provides a prime 

example. Her choice of this region as an object of study is not justified by any 

presumed homogeneity between its countries, but by the way in which Latin 

American nations have experienced the same kind impacts during the construc-

tion of their national States in the context of an international system that 

impressed specific regional tendencies, such as the ideologies of miscegenation 

and whitening. Tianna Paschel (2016) also pursues comparative work, in this 

case between the black movements in Brazil and Colombia, which reveals the 

States as important actors, but while ensuring to include in the analysis re-

gional trends and recognizing the existence and impacts of a global ethnic-

racial field. In sum, both these authors tend to assume that national territo-

rial boundaries do not produce a ‘natural’ delimitation of social relations, al-

though the power of nation States should not be overlooked.

A closer exploration of internal divisions may also be productive, includ-

ing subnational analyses that allow a re-examination of premises of homoge-

neity between different states or regions of the country. The researcher Kim 

Butler (1998), for example, worked on the post-abolition era in São Paulo and 

Salvador, exploring the impacts of European immigration on black identities 

and associativism in São Paulo, encountering significant regional differences. 

It is also worth stressing that the literature has repeatedly identified the 

need to produce more microsociological research, which allow to decipher the 

everyday operations of racism and racial discrimination in Brazil. The research 

conducted since the mid-1970s in Brazil has mostly been concerned with register-

ing racial inequalities and refining methods for the statistical measurement of 

racial discrimination. Hence it is worth emphasizing the difference between 

statistical inference – which allows to detect one or more characteristics in a 

population, as well as to register inequalities and distinct patterns of social mo-

bility, and even estimate discrimination through statistical models – and logical 
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or causal inference, which enables to produce explanatory schemas concerning 

the connection between two or more of these characteristics (Small, 2009). Today 

there is an abundant Brazilian literature on the quantitative and structural dimen-

sion of inequality and discrimination. However, more studies on perception, eth-

nographies, surveys of attitudes, laboratory and field experiments that enable the 

causal dimensions of inequalities to be explored are needed.

A good general orientation also involves taking the boundaries between 

groups as problematic and not assuming that ‘races’ exist as socially determined 

and cohesive groups, whose identities are mechanically recognized by the State. 

The emphasis shifts, therefore, from research on the supposed ‘substance’ of 

ethnic or racial groups to the relational analysis of the construction of bound-

aries and collective identities (Lamont & Molnár, 2002). It is worth recalling that, 

as Guimarães (1999a) warned, essentialized visions functioned for a long time 

as an obstacle to the comprehension of the singularities of the Brazilian – and 

Latin American – case. He also emphasized that the construction of a research 

agenda on racism and racial discrimination in Brazil derived from a strong 

movement of anti-essentialism in the field of research on race relations.

To conclude, it is important to bring to the research on race its complex 

interaction with other axes like gender, class and sexuality. The ‘intersectional’ 

approach proposes that forms of oppression possess affinities, parallels and 

mechanisms of mutual reinforcement. This means that while, on one hand, the 

categories of race, gender, sexuality, national origin and so on are analytically 

separate, empirically they find themselves in a process of interaction and code-

termination (Hill Collins, 2015). It should be pointed out, however, that the same 

exhortation that races should not be taken as stable, preestablished and found-

ing entities is applicable to axes like gender, class and the like. Taking these 

categories as static and non-problematic implies abdicating an essential part of 

the sociological research, namely to historicize categories and interrogate social 

relations without assuming a priori that they represent fixed positions. As 

Danièle Kergoat (2010) advises, depending on how social relations are configured, 

gender (or class, or race) will comprise the relevant and unifying empirical ele-

ment of a particular dimension of inequalities. Recognizing the mutable and 

dynamic nature of social relations and their susceptibility to the movements of 

sociology itself, we should observe too that the field is in permanent movement. 

Given this observation, it is essential to reflect on the possibilities for expanding 

the research on race relations into areas that dialogue with the contemporary 

world and the questions of the present, without leaving out the rich academic 

production analysed here.
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FORMAS DE SISTEMATIZAÇÃO DAS SOCIOLOGIAS DAS 

RELAÇõES RACIAIS NO BRASIL

Resumo

Ao longo da sua formação como pesquisadores e docentes, 

os acadêmicos que trabalham com relações raciais assimi-

lam uma história canônica da produção desse campo. Com 

algumas variações, essa produção é habitualmente orga-

nizada em torno de uma narrativa que se inicia com a re-

cepção do racismo científico no Brasil, passa em seguida 

para a formulação da abordagem culturalista e da tese da 

“democracia racial” e segue para as rupturas que finalmen-

te conduziram ao reconhecimento e investigação de pa-

drões de racismo e discriminação no Brasil. Este artigo 

apresenta uma síntese dessa história para em seguida 

interrogá-la sob diferentes ângulos e perspectivas. Para tal, 

apoia-se em intérpretes da sociologia e historiografia das 

relações raciais visando apontar como determinadas reo-

rientações teóricas e metodológicas no campo e mudanças 

sociais de âmbito nacional e internacional estão conecta-

das a diferentes interrogações lançadas sobre o fenômeno 

do racismo no Brasil. 

FORMS OF SYSTEMIZATION OF THE SOCIOLOGY OF 

RACE RELATIONS IN BRAZIL

Abstract

Throughout their training as researchers and teachers, 

academics working with race relations assimilate a ca-

nonical history of the production in the field. With some 

variations, this production is usually organized around a 

narrative that begins with the reception of scientific racism 

in Brazil, then goes on to formulate the culturalist ap-

proach and the thesis of ‘racial democracy’ and, finally, 

mentions the ruptures that led to the recognition and in-

vestigation of patterns of racism and discrimination in 

Brazil. This article presents a synthesis of this history and 

then interrogates it from different angles and perspectives. 

To achieve this objective, it turns to interpreters of the 

sociology and historiography of race relations to reveal how 

certain theoretical and methodological reorientations in 

the field, along with national and international social 

changes, are connected to the different questions raised 

with regard to the phenomenon of racism in Brazil. 
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O PERIGO DAS DOBRAS: 
ICONOGRAFIAS E CORPORALIDADES NO 
FEMINISMO CONTEMPORÂNEO

Enquanto movimento organizado em torno da contestação das assimetrias de 

gênero, o feminismo ressurgiu timidamente no Brasil nos anos 1970, em meio à 

luta de oposição ao governo militar. As décadas seguintes assistiram à crescente 

ampliação do alcance do movimento e ao incremento de suas fileiras. Se com a 

transição democrática, o feminismo dos anos 1980 e 1990 teve, de forma inédita, 

forte articulação com instituições políticas e organizações não governamentais 

– buscando assim influenciar políticas públicas ao fazer uso de ferramentas ins-

titucionais –, no final da década de 1990 começa a tomar corpo o que diversas 

autoras chamam de “fuga de investimentos” das instituições internacionais (Al-

varez, 2014a, 2014b; Gonçalves, Freitas & Oliveira, 2013; Gonçalves, 2016).1 

Hoje o feminismo brasileiro se caracteriza por intensa pervasividade de 

seus discursos nos diversos âmbitos da sociedade, assim como pela diversida-

de de formatos, estratégias e sujeitos ativistas. Como bem sintetizado por Go-

mes (2016: 43), “se no início dos anos 1980 o campo feminista era bastante 

circunscrito, hoje ele permeia outros movimentos sociais, a sociedade civil e 

as instituições políticas, além de cenas culturais e artísticas e o mercado”.

Neste artigo apresento questões desenvolvidas a partir de minha pes-

quisa de doutorado atualmente em curso, a qual diz respeito aos movimentos 

sociais contemporâneos e aos novos sujeitos políticos, tendo como pano de 

fundo a reverberante multiplicidade de vozes e sujeitos que se identificam 

como feministas.
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O trabalho tem como objeto empírico uma rede informal de ativistas que 

se reconhecem como feministas, têm idades entre 20 e 30 anos, estão em tra-

jetórias universitárias, provindas de camadas médias urbanas e que se articu-

lam em rede, interligando diversos estados do Brasil. Elas se apropriam de re-

ferências diversas, tais como o vegetarianismo, o autonomismo, o punk, o direito 

à cidade e o anarquismo, entre outras, tecendo interlocuções e articulações com 

outros movimentos e atores sociais.2

Tais relações são orientadas por um ideário mais geral cujo léxico diz res-

peito à autonomia e horizontalidade. Assim, é a orientação política de cunho anar-

quista/autonomista que parece organizar as adjetivações que são contingentes, 

intercambiáveis e, às vezes, cumulativas − feministas veganas, feministas libertárias, 

feministas lésbicas radicais, anarkafeministas, feministas autônomas, feministas punks 

são algumas dessas possibilidades acionadas no campo etnográfico.

Sendo assim, o interesse analítico recai sobre o fluxo de referências polí-

ticas, estilos e categorias os quais se articulam a partir de diversas apropriações, 

contestações e ressignificações, conformando uma gramática política própria. 

A circulação das ativistas entre diversas agendas e bandeiras políticas 

compõe um pertencimento múltiplo, que dá lugar a um sujeito político feminista 

cujo repertório vai além das questões relativas a gênero num sentido tradicional. 

A pesquisa se debruça sobre esse trânsito, a fim de entender a chamada hifeni-

zação dos feminismos. Os trânsitos de referências consistem em dinâmica que 

instiga a revisão crítica de termos amiúde utilizados para fazer menção à cres-

cente diversidade de vozes dentro dos feminismos, como “pluralidade” (Díaz, 

2017), “fragmentação”, “segmentação”, “diversificação”, “adjetivação”, “multifa-

cetado” (Kempson, 2015), “heteroglossia” (Haraway, 2009), “polifonia”, “sidestrea-

mings” (Alvarez, 2014a; 2014b) e mesmo “hifenização” (Oliveira, 2010).

Considero tratar-se de agentes relevantes no interior da crescente pro-

liferação de discursos e narrativas em torno do gênero, dos feminismos e da 

diversidade sexual no Brasil, a partir de forte marcador geracional. Assim, bus-

co também contribuir para a compreensão acerca das formas contemporâneas 

de politização e contestação de convenções de gênero e sexualidade.

De acordo com a bibliografia, há um marco representado pelos anos 2000, 

quando no Brasil vemos surgir grupos e organizações formados por jovens não 

mais como indivíduos dentro do movimento feminista, mas como ator coletivo 

cujo pertencimento geracional é um elemento aglutinador. Além de plataformas 

políticas específicas já postas, como de negras, lésbicas e indígenas, nos anos 

2000 outros sujeitos passam a reivindicar visibilidade, como é o caso de mu-

lheres trans, jovens e homens feministas (Adrião & Toneli, 2008; Adrião, Tone-

li & Maluf, 2011; Kempson, 2015), conformando um cenário crescentemente 

polifônico (e conflitivo) onde coexistem diversas temporalidades ativistas.

Não obstante, não existe homogeneidade no chamado feminismo jovem. 

Há clivagens significativas em termos da relação com partidos políticos, com 
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o Estado, com o formal e o informal. É preciso sublinhar também que o perten-

cimento a determinado grupo etário nem sempre é acompanhado pela assun-

ção da juventude em termos de identidade política – por exemplo, a categoria 

“jovens feministas” é utilizada sem mais exames por autoras como Oliveira & 

Gonçalves (2016), entre outras. Ainda, é necessário ter cautela a fim de não 

polarizar a análise entre, de um lado, “jovens criativas” e, de outro, “velhas 

obsoletas”. 

Em vez de classificar esse momento pós-anos 2000 como uma “quarta 

onda”, como o fazem autoras como Santos (2016), Kempson (2015), Melo (2013) 

e Matos (2014), estou de acordo com Alvarez (2014b), que opta por traçar o que 

chama de “múltiplas genealogias e o desenvolvimento rizomático” dos femi-

nismos latino-americanos. Nesse contexto emergem expressões feministas 

jovens engajadas em modalidades ativistas não institucionais, uma inflexão 

especialmente visível a partir de 2010 (Alvarez, 2014a; Facchini & Rodrigues, no 

prelo).

Por conseguinte, há um diálogo íntimo com modalidades não institucio-

nais de intervenção política que tem sido objeto de atenção, sobretudo a partir 

das mobilizações que tomaram as grandes capitais do país desde junho de 2013 

e que suscitaram inúmeras questões referentes à ausência de dirigentes e li-

deranças formais nas chamadas Jornadas de Junho.3 É preciso ter cuidado, con-

tudo, ao tomar 2013 como um marco temporal, pois manifestações igualmente 

significativas na conformação desse repertório ativista, como a Marcha das 

Vadias, datam de período anterior. Além disso, a reivindicação de autonomia e 

a recusa a formas institucionalizadas de participação não constituem em si 

algo inédito, como evidenciam etnografias realizadas no país na década de 1980, 

por exemplo, Gregori (1993) e Macrae (1990).4

Nessa pesquisa com abordagem etnográfica, tenho feito trabalho de cam-

po de modo a acompanhar os eventos produzidos pelas interlocutoras, assim 

como seu trânsito entre outras instâncias do movimentos e formas de engaja-

mento político. Eles consistem não só em momentos de formação política, co-

mo de experimentação de novas condutas, de encontros e reatualização das 

relações entre ativistas. Considerando que se trata de pessoas que viajam e se 

visitam com frequência no interior de um circuito de eventos, isso tem impli-

cado uma etnografia móvel, realizada em diversas regiões do país, acompa-

nhando a circulação das ativistas. 

Os eventos em que tem sido realizada parte significativa da observação 

participante acontecem principalmente em grandes cidades do país, como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, entre outras – com preponderância 

do Sudeste. Eles representam pontos nodais em uma espécie de circuito ativis-

ta jovem que é móvel e informal (êmicamente referenciado como o rolê). Acon-

tecem em locais públicos, como bibliotecas, universidades e centros de cultura, 

assim como em estabelecimentos comerciais de entretenimento, como casas 
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de show, e seguem uma espécie de roteiro: os eventos começam durante o dia, 

com performances, rodas de conversa, debates e oficinas, e terminam à noite, 

com shows de rock, punk, funk ou rap. 

Nos intervalos, há intensa circulação pelas banquinhas que vendem co-

mida vegana a preços baixos, assim como a troca e venda de fanzines e outros 

materiais iconográficos, os quais são objeto de atenção neste artigo. A divul-

gação dos eventos acontece principalmente por listas de e-mails e redes sociais 

– utilizando não só o site Facebook, mas também outras plataformas considera-

das mais seguras e em consonância com a almejada autonomia. O público pode 

variar de 30 até 300 pessoas, a depender do evento e do tipo de atividade.

Essas atividades são informais e organizadas por coletivos – um termo 

nativo recorrente. O coletivo é categoria fundamental e organizativa desse cam-

po jovem. Em meio às ativistas da rede pesquisada, é termo que diz respeito 

aos agrupamentos cujas integrantes mantêm relações de afinidade e amizade 

entre si; são arranjos instáveis e contingentes, de número cambiável de inte-

grantes. Há, portanto, uma “política do afeto” sobre a qual os coletivos se apoiam 

e que de certo modo explica a vida curta de muitos coletivos e a efemeridade 

dessas agrupações, que se fazem e refazem conforme as relações de afeto são 

remodeladas dentro de um campo bastante conflitivo.

Os eventos, frequentados sobretudo por jovens que em geral se identi-

ficam como mulheres, lésbicas e/ou trans, além de representar momento de dis-

cussão política sobre temas em um amplo leque, como autonomia e horizon-

talidade, tecnologia e mídia livre, anarquismo, pornografia feminista, alimen-

tação, etc., são também espaços de sociabilidade, em que há o flerte, a paque-

ra e a formação de novos contatos e amizades. É, por conseguinte, um quadro 

que torna bastante difícil, senão impossível, traçar uma linha divisória entre, 

de um lado, ativismo e política, e, de outro, diversão e sociabilidade. As duas 

dimensões são igualmente constituintes dessa rede ativista e estão mutuamen-

te imbricadas na construção desses sujeitos.

As atividades etnografadas se mostraram lócus primordial para aquisição 

de produções como fanzines, panfletos, livros, cartazes e livretos que circulam 

nessa rede. Neste artigo, a análise de documento será utilizada para a investi-

gação dos fanzines − elemento que se mantém fortemente no campo, apesar 

da disponibilidade e do uso recorrente das tecnologias de comunicação media-

das por computadores −, assim como de cartazes e outras produções iconográ-

ficas e textuais.

Zines são publicações em papel, geralmente compostas por colagens fei-

tas à mão, de modo que textos ou desenhos são impressos, recortados e colados 

em folhas de papel que então são montadas em determinada ordem e xerocadas. 

Esse tipo de elaboração manual é uma característica-chave dos zines ou fanzines. 

O baixo custo e a facilidade de confeccionar um zine fizeram com que ele se 

tornasse um dos principais meios de expressão das ideias e da música punk 
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(Magalhães, 1993 apud Camargo, 2011) – uma referência musical, política e es-

tética constante nesse circuito.5

É de valia, contudo, chamar atenção para a linguagem marcadamente 

universitária, notável na presença da língua inglesa e no repertório de termos, 

como no próprio padrão de caligrafia dos fanzines expostos – o que termina 

pondo em perspectiva a não exigência da técnica e da especialização de funções, 

reatualizando padrões excludentes no interior de uma rede ativista bastante 

hermética.   

Tendo como ponto de partida questões relativas a corporalidade e estilos 

na produção de sujeitos, este texto indaga como processos de hifenização são 

encarnados e tomam forma no ativismo – entendido em termos de discursos e 

práticas cujo efeito de materialização possui caráter performativo (Butler, 2010). 

Destarte, interessa investigar, no campo etnográfico, o que conta como corpo, 

onde ele começa e termina, quais são as suas funções, quais são os regimes de 

(im)permeabilidade de fluidos e trocas corporais que gerem limites e fronteiras 

particulares implicadas na reinvenção de convenções de gênero e sexualidade.

Partindo da crítica de autoras como Judith Butler (2003) e Donna Haraway 

(2009) às identidades coerentes e corpos estáveis, e da assertiva de Fausto-

-Sterling (2001) de que incorporamos a experiência a nossa carne, o intento, 

portanto, consiste em desenvolver análise documental etnográfica para enten-

der a maneira particular com que o corpo se apresenta na iconografia. Tais 

produções – fanzines, livros, cartazes de eventos – condensam e materializam 

o múltiplo pertencimento político dessas ativistas, expondo igualmente seus 

trânsitos contenciosos por outros movimentos sociais, assim como pela aca-

demia. Mais do que expressar ou manifestar uma dada identidade preexisten-

te, os corpos que ocupam as ruas ou as páginas dos zines “constroem as dife-

renças sobre as quais e em nome das quais falam” (Coelho & Victora, 2017: 162). 

As produções gráficas que encontramos nesse material de campo mos-

tram corporalidades híbridas, que exploram as fronteiras não só de gênero, 

como de sexualidade e de espécie, pois se utilizam de referenciais animais 

para construir sua representação. Sugiro, por fim, que elas corporificam e en-

carnam esse pertencimento múltiplo do qual venho falando, e iluminam a in-

terpretação ativista acerca do debate das chamadas interseccionalidades.

Sendo intimamente envolvida com o universo da pesquisa, essa limina-

ridade entre as posições de pesquisadora e ativista se mostra também condição 

sine qua non para a própria exequibilidade da pesquisa, considerando o caráter 

hermético da rede ativista. Tal ambiguidade, que já foi vivenciada por outras/

os pesquisadoras/es em movimentos sociais, como Regina Facchini (2005), Ma-

ria Filomena Gregori (1993) e Edward MacRae (1990), por exemplo, tem sido 

acompanhada pelo esforço do estranhamento analítico e por precauções de 

cunho ético, especialmente com relação à publicação de dados provindos do 

trabalho de campo.
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ESPéCIE, GêNERO E SExUALIDADE EM qUESTÃO

O Sapatoons Queerdrinhos (SQ)6 é um fanzine recheado de desenhos e histórias 

em quadrinhos, que existe desde 2012, contando hoje com três edições. Em um 

evento realizado em 2015 na cidade de São Paulo, o SQ foi descrito como um 

projeto colaborativo, que circula em listas de e-mail anarquistas, composto por 

histórias fictícias e biográficas sobre amigas e voltado para essa própria rede, 

vista como uma comunidade afetivo-política habitada por um “nós, as lésbicas, 

as trans”. Por meio dele seria possível registrar histórias e piadas a respeito de 

experiências pessoais tornadas coletivas, que, compartilhadas, têm a capaci-

dade de forjar laços entre quem lê, construindo assim vínculos, amizades, co-

munidades de pessoas que se conectam e passam a fazer sentido juntas.7

A produção de neologismos e de novas grafias é parte da estratégia de 

expressão dos fanzines e está implicada no alargamento do léxico feminista. A 

palavra “Sapatoons” faz alusão ao termo acusatório, aqui empregado como 

categoria de autonomeação, “sapatão” e a “cartoons” (do inglês, desenho anima-

do). Já “queerdrinhos” remete a “queer” (categoria acusatória na língua inglesa) 

e “quadrinhos” (uma referência ao conteúdo do zine, que é composto por tiri-

nhas). A criatividade dos neologismos se relaciona também com o uso do humor 

– especialmente no formato do deboche e da chacota – o que evidencia uma 

relação crítica com a respeitabilidade e o âmbito do que se entende como ins-

titucional. 

Numa perspectiva autolocalizada como “trans, sapatão, queer”, os qua-

drinhos narram experiências na família, no círculo de ativismo, em relações 

afetivas e situações cotidianas, vivenciadas por personagens que se veem fren-

te a relações de poder reguladas por normas acerca do que seria uma conduta 

“natural” ou “normal” em sua sexualidade ou apresentação de gênero.

Após 15 histórias ilustradas nos quadrinhos e ocorridas no interior de 

cenários diversos – como banheiros públicos, festas, ônibus, quartos, entre 

outros –, encontramos o desfecho do Sapatoons Queerdrinhos numa cozinha. 

O “episódio” intitula-se “uma historinha feliz”, e a personagem principal, ves-

tindo avental estampado com patos, no qual podemos ler a palavra “vegan”, 

anuncia: “Olá, esse quadrinho é dedicado a todxs que acham que não passo de 

uma lésbica amargurada, sem amigues, que só faz desenhos derrotistas! Então, 

anotem aí, sapas!”.
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1a 

Sapatoons Queerdrinhos (2012) 

Fonte: Arquivo pessoal.
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1b 

Sapatoons Queerdrinhos (2012) 

Fonte: Arquivo pessoal.

1
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1c 

Sapatoons Queerdrinhos (2012) 

Fonte: Arquivo pessoal.
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O termo “amigues” é usado como forma de fugir do universal masculino 

(“amigos”), mas também reflete um feminismo que não tem a “mulher” como 

seu sujeito estável e a priori – sendo recorrente a utilização, na linguagem es-

crita (muito comum nos zines), das letras “i” ou “x” ou ainda “@” no lugar das 

vogais que demarcam o gênero gramatical, denotando certa instabilidade nas 

posições de sujeito –, mas que tem, contudo, o homem cisgênero como seu ex-

terior constitutivo.8 

Subsequentemente há uma explicação de como fazer um bolo vegano de 

chocolate, cujas instruções são informadas e protagonizadas com a ajuda de 

uma medusa, uma personagem identificada como a autora feminista francesa 

Monique Wittig com um labrys9 estampado no braço, uma vaca, um pássaro, um 

gato e um besouro. 

Como lembra Juliana Abonizio (2016: 119), “há vários tipos de consumo 

que compõem o vegetarianismo, e as motivações que levaram à adoção e levam 

à manutenção da dieta (que podem ser variáveis, sucedâneas ou concomitantes) 

implicam diferentes atitudes em relação à carne”, bem como diferente atribui-

ção de sentido. Dito isso, o significado de dizer-se vegetariano/a não pode ser 

tomado aprioristicamente uma vez que há vários vegetarianismos. 

Em termos descritivos, a pessoa vegana é definida como aquele sujeito 

que se abstém não apenas da ingestão da carne de animais (em geral define-se 

assim o vegetariano), mas de quaisquer produtos oriundos de seus corpos, co-

mo leite, ovos e mel. Também é evitado o consumo de produtos em que tenha 

sido pressuposta a exploração desses corpos de outros modos, como o caso de 

cosméticos testados em animais, produtos de limpeza doméstica, corantes 

presentes em biscoitos e outros aditivos químicos em alimentos industrializa-

dos. O veganismo frequentemente também abarca outros aspectos: no vestuário, 

há a interdição do couro e da lã; no entretenimento, o boicote a zoológicos, 

touradas, e circos com animais, e, por fim, há ainda o engajamento na luta 

pelo fim da vivisseção (Carmo, 2013). 

O “final feliz” do quadrinho (ver página seguinte) é materializado por um 

imponente bolo confeitado e desenhado em primeiro plano, vendo-se ao fundo 

as silhuetas de quem o fabricou, e sobre o qual se lê, escrito em confetes, “feliz 

ruína da heteronorma” – uma referência à normatização da heterossexualidade 

enquanto condição supostamente natural assentada no binarismo de gênero.

A filósofa Carol Adams (2012) argumenta que, para que a carne exista, 

animais – antes possuidores de um nome e um corpo – se tornam “referentes 

ausentes” e, numa operação simbólica, são transformados em comida. Assim, 

em nossa linguagem, o uso de “carne” não evoca morte ou animais retalhados, 

contribuindo para a ausência dos animais: vacas, depois de mortas, são frag-

mentadas, se tornam bifes, rosbifes, hambúrgueres – referenciais, para Adams, 

menos inquietantes. O referente ausente permite que esqueçamos o animal 

como uma entidade independente. 
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1d 

Sapatoons Queerdrinhos (2012) 

Fonte: Arquivo pessoal.

1d

É possível então dizer que a “historinha feliz” – e talvez sua qualidade 

assumidamente “feliz” seja devedora dessa operação – restaura o referente 

animal ausente ao imputar uma agência àqueles animais cujos corpos são pen-

sados em algum tipo de relação de consubstancialidade e interdependência 

com os corpos humanos que protagonizam as histórias do SQ. 

A disposição desses agentes no quadrinho sugere, assim, algum tipo de 

qualidade compartilhada entre esses corpos, o que desemboca na discussão 

sobre fronteiras e (im)permeabilidades a ser realizada nas próximas seções.

TECNOLOGIAS DE GêNERO

Ocorrido na cidade de Salvador (BA) entre 2011 e 2013, o Festival Vulva la Vida 

(FVLV) foi o evento no qual iniciei minha pesquisa de campo ainda no mestra-

do, e de cuja organização eu também fazia parte. Foi o principal meio pelo qual 

pude estabelecer contatos que me levariam aos demais eventos que posterior-

mente conformaram o universo empírico da pesquisa. Ademais, o FVLV é men-
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cionado em diversos trabalhos recentes sobre “feminismos jovens” (Carmo, 2013, 

2016a, 2016b; Alvarez, 2014a; Gonçalves, Freitas & Oliveira, 2013; Ribeiro, Costa 

& Santiago, 2012). 

Oliveira e Gonçalves (2016: 248), por exemplo, consideram o evento “lo-

cal privilegiado de confluência” de jovens que não se vinculam a nenhuma 

organização formal, atuando principalmente em coletivos e grupos diversos – às 

vezes simultaneamente, como pontuam (p.248). Outras autoras, como Alvarez 

(2014a: 37), citam o festival para tematizar a emergência de novos campos dis-

cursivos no feminismo brasileiro e latino-americano. Ela conta que realizou 

entrevista com fundadoras e participantes, dentro de um grupo de “outras jo-

vens militantes de várias identificações raciais e setores políticos como o ve-

ganismo, transfeminismos, hip hop, reggae e capoeira”.

Como nos demais eventos, no FVLV não havia divisão de trabalho espe-

cializada, isto é, não havia distinção preestabelecida entre quem organizava, 

quem agendava show, quem limpava o espaço, quem promovia debates. As fun-

ções eram colaborativas e livremente assumidas.

Assim, por exemplo, o cartaz da divulgação não foi feito por um profis-

sional do design ou das artes. A mesma lógica opera nos fanzines, bandas, co-

letivos: ao menos a princípio, qualquer uma pode se engajar nessas atividades, 

as quais não requerem técnica profissional, determinado “talento” ou diploma. 

Essa fluidez igualmente permite que os eventos, assim como zines, sejam es-

paços e artefatos de experimentação sexual e de gênero – em que arranjos são 

testados, novas linguagens são forjadas e formas de marcar (e produzir) dife-

renças são ensejadas. Esse argumento, contudo, só faz sentido se considerados 

os pertencimentos de classe, escolaridade e raça das interlocutoras, assim co-

mo a sua localização em espaços urbanos.10 

Nos dados do trabalho de campo realizado desde 2012 em eventos – en-

tre eles a terceira edição do FVLV – observei que a comida vegana e os rituais 

de comensalidade ocupam lugar notório, que foge à posição de suporte ou 

acessório. Trata-se de “atividades” e não apenas forma de alimentar as pessoas 

para que se mantenham presentes. Nos eventos dessa rede ativista, a comen-

salidade é entendida como parte da práxis e enquanto tal é constituinte da 

programação dos eventos, tendo tanto peso ou, na prática, quase tanto peso 

quanto as demais atividades. Como argumentei outrora, os códigos alimentares 

e as prescrições que regem a “performance culinária” (Tobin, 1999) vegana femi-

nista ressignificam a cozinha, construindo-a como espaço de agenciamento 

interespécie e de contestação das convenções de gênero dominantes (Carmo, 

2013; Carmo, 2016a).11 Dito isso, faz sentido a presença da receita de bolo figu-

rando nas páginas do fanzine exposto.

Um dos cartazes de divulgação da segunda edição do FVLV realizado em 

Salvador (BA) expressa uma cosmologia política povoada por referências ao não 

humano, as quais, articuladas em “acoplamentos ciborguianos” (Haraway, 2009), 
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jogam com os limites da representação coerente. Como será discutido na pró-

xima seção, podemos entrever no cartaz a busca da politização de orifícios 

corporais e a reinscrição de regimes de (im)permeabilidade.

2 

Cartaz de divulgação do FVLV (2012) 

Fonte: Arquivo pessoal.



206

o perigo das dobras: iconografias e corporalidades no feminismo contemporâneo
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

8.
01

: 1
93

 –
 2

22
, j

a
n

.–
 a

br
., 

20
18

No campo etnográfico, a interdição vegana está profundamente articulada 

com uma crítica ao chamado especismo, termo que denota uma relação de opres-

são e exploração aos animais enquanto espécie. Sustento que, nesse circuito ati-

vista, a eficácia do termo especismo está atrelada a uma profusão discursiva de 

muitas categorias e neologismos criados nesse contexto, em uma cadeia de signi-

ficados, como gordofobia, lesbo-homo-transfobia, etarismo e adultismo, capacitismo, 

etc. Há intensa relação de circulação e retroalimentação com o âmbito acadêmico, 

cujas categorias são reapropriadas, contestadas, tensionadas em seus sentidos, a 

partir das estratégias ativistas (Carmo, 2016b).

Teresa de Lauretis (1994: 208), preocupada em traçar um conceito de gêne-

ro que não fosse considerado uma derivação da diferença sexual nem um mero 

efeito ideológico da linguagem, propôs a categoria “tecnologia de gênero”, segun-

do a qual gênero não diz respeito a uma propriedade de corpos, mas, parafrasean-

do Foucault, “ao conjunto de efeitos produzidos em corpos, comportamentos e 

relações sociais, por meio do desdobramento de ‘uma complexa tecnologia políti-

ca’”. 

O cinema é um exemplo de tecnologia de gênero sobre o qual a autora se 

debruça. Aqui será sugerido que o manejo, significado e sentido atribuídos à co-

mida vegana fazem dela uma tecnologia de gênero dentro de uma gastropolítica 

particular, a partir da qual podemos compreender o investimento político nos es-

tilos corporais, na gordura e na hibridez interespécie. 

Nesse sentido, o veganismo, tal como manejado e performativizado por es-

sa rede, constitui uma tecnologia política cujo efeito discursivo recai na produção 

de corpos que reivindicam espaços intersticiais. Ele faz parte de um universo de 

críticas a concepções que relacionam o corpo a uma “condição normal” – como o 

corpo supostamente acima do peso.

SOBRE DOBRAS, DOBRADURAS E DOBRADIÇAS: REGIMES 

DE (IM)PERMEABILIDADE

Inspirada nos trabalhos de Mary Douglas e Julia Kristeva, Judith Butler (2003) su-

gere que a fronteira e a superfície dos corpos são politicamente construídas me-

diante os tabus da matriz heterossexual. Para desenvolver tal argumento, a autora 

faz uma leitura da obra Pureza e perigo, propondo uma apropriação pós-estrutura-

lista de suas ideias a fim de compreender o corpo em sua discursividade. Butler 

(2003: 188) defende que discursos estabelecem as fronteiras da pele, instaurando 

e naturalizando “certos tabus concernentes aos limites, posturas e formas de tro-

ca apropriadas, que definem o que constitui o corpo”. Aqui, proponho que o vega-

nismo é uma dessas modalidades de trocas, ao lado de discursos sobre (homo)se-

xualidades, redefinindo o que conta como o corpo saudável, desejável, bem como 

o que conta como corpo comestível, edível.

Se, como coloca Douglas, a poluição de fronteiras – a junção daquilo que 

deve estar separado e a ruptura simbólica daquilo que deveria estar junto – re-
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presenta perigo em uma variedade de culturas, para Butler (2003: 190) também 

a permeabilidade corporal é regulada de forma normativa: 

As práticas sexuais que abrem ou fecham superfícies ou orifícios à significação 

erótica em ambos os contextos, homossexual e heterossexual, reinscrevem efe-

tivamente as fronteiras do corpo em conformidade com novas linhas culturais. 

[...] Além disso, os ritos de passagem que governam os vários orifícios corporais 

pressupõem uma construção heterossexual da troca das posições e das possibi-

lidades eróticas marcadas pelo gênero. A desregulação dessas trocas rompe, con-

sequentemente, as próprias fronteiras que determinam o que deve ser um corpo.  

Dito isso, interessa-me nesta seção alargar a reflexão proposta pelas 

autoras, de modo a pensar os processos de subjetivação que têm sua centrali-

dade no corpo – um corpo cujas trocas e permeabilidades forjam dobras e do-

bradiças em contestação à violência dos estigmas e representações dominantes 

sobre gênero, sexualidade e gordura.

A décima edição do Seminário Internacional Fazendo Gênero ocorreu na 

cidade de Florianópolis (SC) em 2013 e tinha como um de seus objetivos “criar 

espaços de troca de experiências e diálogo entre investigadoras/es acadêmicas/

os e aquelas/es ligadas/os a outras entidades e aos movimentos sociais”.12 Ne-

la encontrei algumas das interlocutoras dessa pesquisa, mais especificamente 

na atividade “Exposição Internacional Arte e Gênero”, em que aconteceu uma 

oficina sobre “violência entre lésbicas”, uma performance de lançamento de fan-

zine e shows com bandas feministas de funk e de música eletrônica no qual, à 

diferença do restante do seminário, a única comida à venda era expressamen-

te vegana, sendo organizado em parceria com o coletivo Vadias Desterro, também 

responsável pela versão local da Marcha das Vadias.13 Assim como acontece 

com o termo “vadia”, algumas das bandas que se apresentaram – chamadas 

Sapatânicas e Putinhas Aborteiras – se apropriam e positivam categorias de 

acusação, como “sapatão” (Diário de campo, 19 set. 2013). 

O fanzine lançado na ocasião tem por título “Gorda, Eu?!?” e como sub-

título “Um zine sobre dobras, dobraduras y dobradiças”. É um zine pequeno, 

menor do que os usuais, que cabe na palma da mão. O conteúdo alterna autor-

retratos e frases escritas à mão por um “eu, gorda”. Ambos os recursos impri-

mem no papel o lugar de fala reivindicado pela autora, que se identifica como 

“uma lésbica gorda negra”.

Penso que a linguagem da letra cursiva, a expressão de experiências 

pessoais, o autorretrato e a exposição do corpo remetem ao que Hall (2000: 109) 

chama de “narrativização do eu”, a qual envolve o manejo e negociação “da 

utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção 

não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos”. Assim, é um 

processo contingente que tem a ver

não tanto com as questões ‘quem nós somos’ ou ‘de onde nós viemos’, mas mui-

to mais com as questões ‘quem nós podemos nos tornar’, ‘como nós temos sido 
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representados’ e ‘como essa representação afeta a forma como nós podemos 

representar a nós próprios’ (Hall, 2000: 109). 

Nesse processo de formação discursiva do sujeito, o corpo não funciona 

como um referente estável, mas como uma espécie de significante que conden-

sa as subjetividades nos indivíduos, os quais são não só convocados a deter-

minadas “posições de sujeito”, mas também moldam, estilizam, produzem, 

tensionam e exercem essas posições (Hall, 2000).

Conforme o trecho na imagem 6 (página seguinte), no zine é criada uma 

cadeia de significados que permeia a sexualidade, a gordura e a identidade 

racial, dando lugar a uma lesbianidade que se erige em oposição à feminilidade 

supostamente inerente à “mulher”. Outro trecho, subsequente, afirma: “nesses 

dias fiquei menos gorda, o assédio aumentou; ainda acho estranho, ‘por que 

eles me veem como mulher?’. muitas vezes experimento minha gordura como 

alguma estratégia que me leva longe do que é ‘feminino’, ‘ser mulher’”.

A “indisponibilidade pra homens” é sinalizada, entre outros aspectos 

(como a raça), mediante a gordura – “nesses dias fiquei menos gorda, o assédio 

[masculino] aumentou”. A gordura mobiliza e condensa um lugar de contesta-

ção à inteligibilidade de gênero, encarnando uma identidade para longe do 

“feminino” e em direção à assunção das bordas, dobras e dobradiças, como evo-

cado no título. As dobras representam um jogo deliberado com os códigos de 

regulação dos contornos corporais, manejando signos que visam à ampliação 

das possibilidades corporais. 

No zine em questão, a estabilidade da distinção interno/externo é con-

testada também mediante alimentação, levando a um agenciamento interes-

pécie. A página abaixo comunica “pra mim, ser vegana (antes vegetariana) tem 

tudo a ver com ser gorda, porque não é uma dieta sobre emagrecer, mas sim 

sobre outras pessoas (principalmente as não-humanas), o foco não é só eu 

mesma, (m)eu corpo...”.

Esse corpo é favorecido mediante o veganismo, e, pelo fato de ele não ser 

uma matéria inerte, mas, antes, um lugar político de enunciação de um “eu, 

gorda”, o veganismo diz respeito a mais do que “corpos”, diz respeito a pessoas, 

ao estatuto do humano e do animal. Se muitas vezes os vegetarianismos são 

evocados para instrumentalizar o corpo magro pela perda de peso, em direção 

ao que seria um padrão excludente e a serviço da matriz heterossexual, aqui, 

o veganismo concerne ao corpo que escapa aos ideais regulatórios de gênero, 

sexualidade e espécie. Parece que a busca de reinscrever as fronteiras do corpo 

em novas linhas culturais, como coloca Butler, se vale da comida como tecno-

logia de subjetivação humana e animal.
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3

Páginas do zine Gorda, Eu?! (2012) 

Fonte: Arquivo pessoal. 

4

Páginas do zine Gorda, Eu?! (2012) 

Fonte: Arquivo pessoal.

3

4



210

o perigo das dobras: iconografias e corporalidades no feminismo contemporâneo
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

8.
01

: 1
93

 –
 2

22
, j

a
n

.–
 a

br
., 

20
18

A “performance de (anti)gênero”14 tal como expressa no zine aponta para 

a centralidade que o corpo possui para os feminismos contemporâneos e seus 

ativismos estilizados, com a ressignificação ou aprofundamento do lema “o 

pessoal é político”. Nesse contexto, a estratégia feminista de “politização do 

privado” permanece, portanto, como referencial, mas pode ter como alvo novas 

áreas da vida ou, ao menos, sua politização pode se dar de forma qualitativa-

mente distinta. Aqui, o corpo é, em si e desde já, bandeira política (Carmo, 2016b).

É de valia notar que, dado o ângulo bastante aproximado, nas imagens 

do zine não é possível ver o tamanho do corpo, mas sim sua textura, contorno 

e dobras sobrepostas. Aqui há um diálogo a ser feito com trabalhos sobre corpos 

gordos, como o livro Unbearable weight, de Susan Bordo (1993). Segundo a auto-

ra, até os anos 1980, o excesso de peso era o alvo da maioria dos anúncios de 

produtos de dieta; a partir de então, o alvo passa a ser representado por termos 

como gordura, saliência, flacidez – que não estão estritamente associados ao 

excesso de peso. A ênfase não se volta tanto para a perda de peso, mas sim tem 

a ver com a busca de margens corporais firmes – daí a popularização de técni-

cas como a lipoaspiração e de combate à celulite, por exemplo. O corpo firme 

e contido comunica mensagens de autocuidado, energia, controle sobre impul-

sos e habilidade em moldar a própria vida. Esses são sentidos mediados por 

qualidades morais, uma vez que a gordura é percebida como indicativo de pre-

guiça, falta de disciplina, etc.

Tendo como uma de suas inspirações o fanzine supracitado “Gorda, Eu”, 

o livro La cerda punk: ensayos desde un feminismo gordo, lésbiko, antikapitalista y 

antiespecista (“A porca punk: ensaios desde um feminismo gordo, lésbiko, anti-

capitalista e antiespecista”), de autoria de Constanza Alvarez Castillo, foi lan-

çado no Chile em 2014.15 Desde então ele tem circulado no Brasil em meio di-

gital, assim como recentemente têm acontecido lançamentos itinerantes pelo 

país em cidades como Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Rio 

de Janeiro (RJ), contando com a presença da autora. Também tem sido veicula-

da uma tradução do livro para o português no formato de fanzine. 

Estive presente no evento de lançamento na cidade do Rio de Janeiro, 

que contou com cerca de 40 pessoas e aconteceu em um local no Centro da 

cidade, o Motim, que se define como “um espaço livre para shows, atividades 

artísticas, insubmissas, rebeldes e independentes”.16 A atividade contou com 

uma roda de conversa com a autora, além de exibição de vídeo pós-pornô, per-

formance e show de banda punk.

O livro, que tem 243 páginas, está em sua terceira edição e foi então 

vendido pelo valor de R$ 35,00. Além dele, a autora, de 24 anos, também vendia 

fatias de bolo vegano de cenoura com chocolate e amendoim a fim de custear 

sua própria viagem. 

A apresentação foi feita em “portunhol”, para uma roda de pessoas sen-

tadas em círculo no chão do Motim. Castillo contou que vive na cidade de 
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5 

Capa do livro La cerda punk (2014)

Valparaíso, no Chile, onde o livro foi escrito enquanto vivia de forma precária 

em uma okupa.17 La cerda punk teve seu primeiro lançamento na Feira do Livro 

Anarquista de Valparaíso em 2014, e foi descrito como um projeto autogestioná-

rio, uma vez que funções como edição, diagramação, publicação e reprodução 

foram feitas de forma colaborativa por amigos e pessoas que nele acreditavam. 

Assim, ele seria um exemplo de que qualquer pessoa pode escrever um livro, 

produzindo conhecimento fora da universidade (Diário de campo, 21 jan. 2017).

Na capa, uma ilustração assinada por Lino Arruda: um corpo de coxas 

grossas, virilha peluda, barriga protuberante, mãos que seguram seios fartos e 

uma cabeça furiosa, meio-lobo, meio-cachorro.18

O prólogo, assinado pela ativista Valeria Flores (2014: 11), elenca uma 

série de qualificações multissituadas para localizar a autora: “aquí no se habla 

de cualquier cuerpo, es un cuerpo gordo, lesbiano, anarquista, feminista, antiespecista, 

practicante de BDSM, sudaca, posporno, glam trash”. Há um jogo de palavras com 

o termo straight, que na língua inglesa possui ao menos dois sentidos: 1) é um 
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adjetivo sinônimo de “reto”, sem curvas; 2) é utilizado também com o sentido 

de “heterossexual”. O trocadilho permite que Flores defenda a assunção desse 

corpo gordo como aquele que não aspira a ser straight, mas que, antes, se as-

senta em “curvas hiberbólicas” e “zigzagueantes”.

O referencial animal é mobilizado a fim de politizar a gordura. Após o 

prólogo, a autora começa o livro enunciando “escribo desde la cerda punk que me 

habita y su gruñido es um grito de guerra” (Castillo, 2014: 25). Adiante ela relata 

que cerda (porca), vaca (vaca), ballena (baleia), foram os insultos que desde mui-

to pequena passaram a fazer parte de seu imaginário.  

A escrita autobiográfica, que mais uma vez remete à “narrativização” do 

eu, se impõe a fim de enfrentar a pressuposição de que os hábitos alimentares 

de mulheres gordas não são válidos, pois se alimentariam compulsivamente 

sem consciência do que põem na boca. Vista como um órgão exposto e vigiado 

socialmente de modo intenso, a boca é alvo de investimento político a partir 

do veganismo, em uma sociedade em que vegetarianismo e gordura são tidos 

como oximoros. Tendo que conviver com comentários como “por que és gorda 

se és vegana?” – os quais subentendem que qualquer tomada de ação por uma 

pessoa gorda visa ao emagrecimento, e que pessoas veganas só comem saladas 

–, Constanza Castillo questiona a suposta irracionalidade que guiaria a relação 

das mulheres gordas com a alimentação.

Em oposição deliberada ao “orgulho gordo” e ao plus size, o livro traz a pro-

posta de ver a gordura não sob o prisma da vitimização, mas através de um olhar 

feminista lésbico voltado para “cómo las distintas mujeres utilizan distintas estratégias 

con su propio cuerpo para alerjase de la heterosexualidad y del deseo del varón” (Castillo, 

2014: 77-78), isto é, “ser gorda para no ser un objeto de deseo del varón”. Assim, o corpo 

lésbico gordo seria aquele que (r)existe mediante a desprogramação do desejo 

heterossexual, estratégia traduzida como “sabotaje sexual” e “hackeo del cuerpo”.

Embora com base em uma interpretação dualista em termos de poder/

corpo, Bordo (1993) fornece um contraponto interessante sobre essa questão. Ao 

se debruçar sobre a chamada anorexia nervosa, no contexto da década de 1980 

nos Estados Unidos, a autora argumenta que, tal qual expresso nos relatos de 

adolescentes anoréxicas, a magreza é vivenciada em oposição ao “corpo femi-

nino”, entendido como um corpo arredondado (a round body), e associado ao 

papel tradicional voltado para a vida doméstica. Essa imagem era responsável 

por moldar a experiência dessas jovens frente a sua própria fome de comida. Tal 

“temor” pela feminilidade (a fear of womanhood) desenvolvido na puberdade car-

rega, segundo a autora, uma dimensão de protesto contra as expectativas de 

gênero vigentes nas décadas de 1960 e 1970, período em que as mães dessas 

garotas davam início a família e casamento. Em uma das falas destacadas por 

Bordo, manter-se delgada é tido como um modo de evitar a sexualidade, de se 

tornar “andrógina”; outra entrevistada associa seu pavor em ganhar peso com 

o desejo de não querer ser “uma tentação para homens” (Bordo, 1993: 233).
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Por fim, La cerda punk expõe também tensões no interior do campo fe-

minista, as quais refletem disputas acerca do próprio sentido do fazer político. 

Na visão da autora, o feminismo que defende a autonomia sobre o corpo seria 

falho se não diz respeito também ao que colocamos para dentro por meio da 

ingestão. Do mesmo modo, seria inconcebível que, “nos círculos feministas 

mais tradicionais”, “utilicemos frases clássicas del feminismo como ‘lo personal es 

político’ o ‘biologia no es destino’ y se ofrezca pan con ave en um seminário de despe-

nalización del aborto” (Castillo, 2014: 111).

A TíTULO DE CONCLUSÃO

A politização do corpo não é exclusividade do movimento feminista. Se, numa 

escala variada, inúmeros movimentos sociais politizam o corpo e “incorporam” 

a política, o corpo é, contudo, um articulador central dos discursos e práticas 

feministas, tanto no passado quanto no presente (Gomes, 2017). 

Reivindicações demandando o direito ao aborto, ao exercício da sexua-

lidade e a serviços de atenção à saúde da mulher têm sido historicamente 

enquadradas como parte da luta pela “autonomia das mulheres sobre seus 

corpos” (Gomes, 2017). Tendo em mente o fato de que o corpo tenha historica-

mente se apresentado como um articulador usual no movimento feminista de 

protesto, é relevante considerar suas particularidades quando se apresenta nas 

expressões feministas contemporâneas. 

Como notado por Gomes (2017), e reforçado pela presente pesquisa, o 

corpo tem sido politizado nos discursos e protestos feministas contemporâne-

os para além do campo dos direitos sexuais e reprodutivos. Enquanto um arte-

fato político central no protesto feminista contemporâneo, o corpo opera não 

só como um veículo na transmissão de mensagens, mas como a própria men-

sagem; meio e fim se confundem.

Com o presente texto desenvolvi uma reflexão sobre convenções ligadas 

a corporalidades no campo feminista jovem, apontando para a estilização de 

identidades e produção de diferenciações que se dão a partir de uma leitura 

nativa sobre articulação de marcadores da diferença (gênero, sexualidade, es-

pécie, geração, gordura, raça) e seus efeitos discursivos. 

Na produção iconográfica, o corpo é dotado de centralidade; entretanto, 

não se trata do corpo feminino que é capaz de gestar, entre outras características 

que tradicionalmente marcariam a “experiência feminina” no mundo. Trata-se 

de corpos híbridos, que manejam contingencialmente o masculino e o feminino, 

o animal e o humano, mas também jogam com a gordura, o BDSM,19 o trânsito de 

gênero, a lesbianidade política.

Orientadas pela politização do que é convencionalmente considerado 

privado, as situações etnográficas acima põem em ação certa desregulação de 

fronteiras corporais por meio de um regime de (im)permeabilidade com base na 

interdição vegana, resultando em um reenquadramento dos termos da inteligibi-
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lidade de gênero, espécie e sexualidade. Neste artigo articulei as noções de “tec-

nologia de gênero”, de autoria de Teresa de Lauretis, e as considerações de Judith 

Butler, entre outras autoras, sobre inscrições corporais e subversões performati-

vas, tendo em mente o que venho sinalizando como pertencimentos ativistas 

múltiplos e processos de subjetivação. 

Tais pontos nodais do campo etnográfico trazem diversas indagações 

acerca do manejo das fronteiras corporais frente aos efeitos de naturalização 

das normas de gênero e sexualidade, assim como as possibilidades de agencia-

mento político intersticiais. Nesse sentido, a politização do privado parece jo-

gar com as “ficções somáticas da feminilidade” (Preciado, 2008) por meio da 

comida vegana, das produções iconográficas nos fanzines, das performances 

musicais, das ocupações urbanas, entre outras estratégias de produção, elabo-

ração e “publicização” de diferenças.

Há uso do humor no formato do deboche e da chacota que evidencia a 

relação crítica com a respeitabilidade e o âmbito institucional. Ainda, é possí-

vel apontar para um contexto mais amplo de crítica aos caminhos institucionais 

de reivindicação formal de direitos, no qual as ativistas lançam mão de estra-

tégias baseadas no faça você mesma e na autonomia feminista, as quais ganham 

vida em “teias político-comunicacionais” (Alvarez, 2014a) marcadas por uma 

série de interlocuções – com a produção teórica e acadêmica, com outros mo-

vimentos do campo político feminista e fora dele, com o ativismo realizado nos 

espaços online, entre outros campos. 

Por fim, trata-se de uma discussão que dialoga com produções teóricas 

recentes que abordam o feminismo e as agências animais por parte de autoras 

contemporâneas, como o artigo de Beatriz Preciado intitulado “El feminismo 

no es um humanismo” (2014)20 e declarações da teórica e ativista Angela Davis 

durante a 27th Empowering Women of Color Conference (2014).21 Além de trazer 

contribuições ao debate sobre interseccionalidades, essa discussão aponta tam-

bém para os limites do estatuto do humano, pondo em questão concepções 

frequentemente entendidas dentro da chave da racionalidade e da autonomia, 

como as ideias de sujeito, pessoa e ator social.
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 NOTAS

1 O presente artigo é parte de pesquisa de doutorado em 

ciências sociais em desenvolvimento na Universidade Es-

tadual de Campinas (Unicamp), contando com imprescin-

dível financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (Fapesp). Agradeço a Regina Fac-

chini, minha orientadora, a interlocução e o estímulo, e 

aos comentários críticos de Maria Filomena Gregori, Ca-

rolina Branco de Castro Ferreira e das pareceristas anô-

nimas da revista Sociologia & Antropologia. Sou grata tam-

bém aos colegas da Unicamp e a Alinne Bonetti pela in-

terlocução durante a minha pesquisa de mestrado. 

2 Doravante, como convenção para a escrita deste artigo, 

adoto o recurso gráfico do itálico a fim de marcar termos 

êmicos, isto é, provindos do trabalho de campo, e estran-

geirismos. As aspas serão utilizadas para conceitos e ci-

tações.

3 Por exemplo, Carlos Vainer (2013) nota que as manifesta-

ções que alteraram o cotidiano das cidades brasileiras em 

junho de 2013 tomaram “de surpresa” governantes, polí-

ticos de todos os partidos, imprensa, cronistas políticos 

e mesmo cientistas sociais. Também para Raquel Rolnik 

(2013: 12), esses movimentos, ao propor formas horizon-

tais de decisão, sem personificação de lideranças e sem 

comando de partidos políticos e comitês centrais, geraram 

parte da “surpresa” encontrada nas ruas: “onde estão as 

bandeiras e os carros de som com os megafones? Quem 

são os líderes? Quem manda?”.

4 O termo “autonomia” tem história: foi invocado outrora 

por feministas no Brasil durante o período ditatorial, a 

fim de demarcar uma posição externa a partidos políticos 

e organizações revolucionárias de esquerda. Seus usos 

remetem também aos anos 1990, quando a autonomia 

emerge mais uma vez no campo, sendo polarizada à ca-

tegoria acusatória “feministas institucionais” (Alvarez, 

2014a; 1998). Autonomia, portanto, não encerra um signi-

ficado a priori. Um dos objetivos aqui consiste em mostrar 

seus significados em ação nos eventos e documentos, sem 

perder de vista sua historicidade.

5 Além de Camargo (2011), são relevantes os trabalhos sobre 

fanzines realizados por Marques (2016) e Melo (2013).
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6 Mais informações estão disponíveis em <https://mons-

trans.noblogs.org/sapatoons-queerdrinhos/>. Acesso em 

31 out. 2017.

7 Esse evento foi o “DeGeneradas”, ocorrido em 2015 no 

Sesc-Santana na cidade de São Paulo (Diário de campo, 

2015).

8 Em uma relação de oposição a trans, cisgênero é uma cate-

goria êmica empregada para designar pessoas cuja iden-

tidade de gênero é entendida como em coerência com o 

sexo o qual lhe foi designado ao nascer.

9 Reivindicado como símbolo lésbico e representado por um 

machado de lâmina dupla, o labrys é associado a “várias 

divindades femininas da mitologia greco-romana, como 

Gaia, Réa, Ártemis, Diana e aparece também em outros 

lugares do mundo, como na Índia e no Egito.” Disponível 

em <http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/labrys 

3/labrysbr.html>. Acesso em 2 jul. 2013.

10 Gomes & Sorj (2014) exploram mais detidamente tais me-

canismos de exclusão a partir de elucidativo caso ocorri-

do na Marcha das Vadias em Brasília (DF). 

11 Durante o mestrado, a partir da categoria analítica gastro-

política (Appadurai, 1981), me propus a pensar o veganismo 

para além de uma interdição alimentar (no caso, uma inter-

dição de alimentos de origem animal) e busquei pensá-lo 

em seus aspectos produtivos, isto é, quais são os valores a 

ele atribuídos? Que tipo de corporalidade e estilos ele cons-

trói? Que gastropolítica o engendra? Como o veganismo é 

encarnado nos discursos e práticas ativistas?

12 Disponível em <http://www.fazendogenero.ufsc.br/10/>. 

Acesso em 14 fev. 2017.

13 Para uma análise sobre a Marcha das Vadias, ver Gomes 

(2017) e Gomes & Sorj (2014). 

14 É interessante também notar que o “gênero” é aqui enten-

dido em seu sentido binário – o masculino e o feminino 

como dois polos autoexcludentes – contra o qual seria 

necessário lutar. Daí o uso de termos como “(anti)gênero)” 

e “DeGenerada”.

15 A autora conta que teve conhecimento do zine brasileiro 

“Gorda, eu?!” durante sua ida ao Encuentro Lesbiinter-

transfeminista “Venir al sur”, realizado no Paraguai em 
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2012, o que indica a extensão latino-americana da rede, 

bem como o descentramento do sujeito e dos tradicionais 

Encontros Feministas Latinoamericanos e do Caribe 

(Ef lac).

16 Disponível em <https://www.facebook.com/motim302/>. 

Acesso em 25 jan. 2017.

17 Okupa: termo êmico que alude a “ocupações ilegais anar-

quistas de casas ou edifícios” (Arruda, 2015: 231).

18 Para mais informação sobre o trabalho de Lino Arruda, 

ver Arruda (2015).

19 O acrônimo remete a um conjunto diversificado de práti-

cas eróticas agrupadas sob os termos bondage, disciplina, 

dominação, submissão, sadismo e masoquismo. 

20 Disponível em <http://www.elestadomental.com/revistas/

num5/el-feminismo-no-es-un-humanismo>. Acesso em 

23 mar. 2015.

21 Disponível em <http://www.counterpunch.org/2014/01/24/

vegan-angela-davis-connects-human-and-animal-libera-

tion/>. Acesso em 23 mar. 2015.
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O PERIGO DAS DOBRAS: ICONOGRAFIAS E 

CORPORALIDADES NO FEMINISMO CONTEMPORÂNEO

Resumo

Tendo como tema os movimentos sociais contemporâneos 

e a produção de sujeitos políticos, a pesquisa de que resul-

ta este artigo analisa o trânsito entre ativismos e o múlti-

plo pertencimento político a fim de entender a chamada 

“hifenização” dos feminismos. De cunho etnográfico, a in-

vestigação tem como objeto empírico uma rede informal 

de ativistas que se reconhecem como feministas, têm en-

tre 20 e 30 anos de idade, estão na universidade e provêm 

de camadas médias urbanas. Elas se apropriam de referên-

cias diversas, como o vegetarianismo, o autonomismo, o 

punk, o direito à cidade, e o anarquismo, tecendo interlo-

cuções e articulações com outras pautas de luta além do 

gênero. O artigo observa como esses trânsitos são encar-

nados e tomam corpo no ativismo, por meio de uma aná-

lise documental voltada para a produção iconográfica de 

fanzines, cartazes e documentos de campo. 

THE DANGER OF FOLDS: ICONOGRAPHIES AND 

CORPORALITY IN CONTEMPORARY FEMINISM

Abstract 

This research approaches the contemporary social move-

ments and the emergence of new political subjects. Spe-

cifically, it explores the multiple political belongings of 

activists and their circulation in order to understand the 

so-called ‘hyphenation’ of feminisms. Based in major Bra-

zilian cities, this research was undertaken among an in-

formal network of young activists who self-identify as 

feminists. These are women in their twenties and thirties, 

from middle-class backgrounds, who have gone to college. 

They deploy diverse references like vegetarianism/vegan-

ism, punk, autonomism and anarchism, making connec-

tions with diverse political agendas that extend beyond 

gender. Adopting an ethnographic approach, the article 

looks to analyse how these relations are embodied in their 

iconography of the network’s fanzines, flyers and books. 
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feminismos;

fanzine; 

gênero; 
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INTRODUCTION

Care, as practice and moral value, is characterized by its relational nature (Mol, 

2008; Kittay, 1999; Molinier, 2012). While it is true that there are many ways of 

experiencing relations of care, there are likewise many networks that cut 

through them, among which we find family, institutional and community-based 

networks. On the basis of an ethnographic study carried out in a working-class 

neighbourhood of Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, between 2014 and 2015, 

we propose to examine in this article how these different networks interact.

Our original curiosity concerned the legal steps involved in declaring an 

adult mentally incompetent. Hence, we were lead to a certain community as-

sociation to meet with Jurema, who at the time was considering interdicting 

her son, Jair. There, we met Edna and, eventually, Ligia who, like Jurema, were 

taking care of an adult relative with cognitive disabilities and were considering 

declaring them legally incompetent. As we followed their affairs and became 

acquainted with their daily rounds, we gradually came to realise that, more 

than worried about legal details, what was really at stake for all these women 

was guaranteeing the best possible care for those under their responsibility. We 

visited these women regularly for over a year, recorded in our field notes their 

daily interactions with family members and friends, and also their efforts (some 

successful, others less so) to create spaces for the promotion of the well-being 

of the adults with disability under their care. Our gaze consequently shifted to 

http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752017v818
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the nuances of these relations, to the multiplicity and complexity of the prac-

tices of care that the women engaged in.

Based on our experience in the field,1 we will narrate the story of these 

three women responsible for the care of an adult relative considered legally 

“incapable of managing his or her own affairs”, a condition resulting from what 

their caretakers perceive to be ‘head troubles’ (problemas de cabeça). The three 

cases – involving Black women between 65 and 75 years of age, living mostly 

off their retirement funds after a lifetime of working as cleaning ladies – allow 

us to consider specificities of gender, generation, class and ethnicity. At the 

same time, the study provides thought-provoking methodological reflections 

on the ethnography of care.

Our ethnographic material forced us to widen our scope, originally fo-

cused on the rights of people with disabilities, toward a consideration of the 

relations of care that buttress these rights. Contemplating these circuits of rela-

tions raised a number of questions. What happens when we take the notions 

of ‘care’ and ‘dependency’ in tandem, engaging them in all their complexity, 

contemplating the subject who suffers from ‘troubles’ as someone located “not 

inside the body but in the network of relations, affects, encounters” (Das, 2015: 

87)? How are we to speak of ‘family’, ‘community’ and ‘state’ as though they 

were well-delineated figures when, in practice, these spheres show themselves 

to be inextricably interconnected? We suggest that the focus on daily situations 

of care highlights the fragility of preconceived categories, values and principles, 

blurring the very limits between ‘good’ and ‘bad’ care. Such categories and 

evaluations take on a meaningful existence only in contingent and local situ-

ations (Mol, 2008). 

We draw inspiration from the rich discussion on theories of care (Hirata 

& Guimarães, 2012; Hirata & Debert, 2016). However, we deal only indirectly 

with certain classical themes of this literature, such as issues surrounding the 

sexual division of tasks, the invisibility of domestic work, the earnings and 

professionalization of care work and regimes of welfare (for instance, Razavi, 

2007). Rather, we embrace the proposal of Dutch anthropologist Annemarie Mol 

(2008), who, following a long feminist tradition of critical thought, develops a 

distinctive model for the analysis of care. Gleaning inspiration from pioneer 

studies on the ethics of care (Tronto, 1993; Bellacasa, 2011), anchored in the 

analysis of practices of care, and framed in a style that privileges narratives of 

daily scenes, the approach outlined by this author acknowledges the challenge, 

characteristic of feminist political theory, to interfere in the categories we use 

to comprehend the world.

Although we have organized this article in a linear sequence – beginning 

with ostensibly familial forms of care and moving on to those which are more 

evidently mediated by institutional policies and public services –, we do not 

mean to contrast ‘traditional’ modalities of care (often taken to be ‘affective’) 
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with more modern ones (often taken to be ‘rational’); nor do we intend to op-

pose ‘community immersion’ to ‘personal autonomy’. On the contrary, and in 

consonance with the analytical approach proposed above, we circumvent di-

chotomous perspectives of analysis by drawing attention, above all, to the rich 

and multifaceted nature of a particular Western (and, in this case, Latin Amer-

ican) ethic of care that appears pertinent to the organization of daily life. Our 

approach thus seeks to sketch the contours of a ‘moral economy’ (Fassin, 2012) 

that involves specialists, family, neighbours and any other actors who, in their 

daily affairs, deal with the challenge of caring for a dependent adult with ‘head 

troubles’.

A CHANGING CONTExT: STATE POLICIES OF SUPPORT

The context in which our observations took place has certain historical spe-

cificities. First, we should point out that, unlike Western European countries, 

Brazil (as other Latin-American nations), was never a ‘welfare state’ that ef-

fectively took on responsibility for dependent family members. Thus, one can-

not speak of a ‘return’ of such responsibilities to the family, as has been occur-

ring elsewhere in the contemporary neoliberal era (see, for instance, Yazici, 

2012). Historically, in Brazil, there were a number of large public institutions 

that sheltered the elderly, the disabled and people with severe mental health 

problems. Starting in the 1970’s, these asylums – which tended to be centralised 

in large capital cities and were often overcrowded – began to be portrayed in 

the media as “houses of horror”, associated with the idea of helpless victims 

abandoned by their families, and were subsequently dismantled. Nonetheless, 

whether due to their bad reputations and deliberate shunning by potential 

patients or to sheer lack of space, these institutions never attended to more 

than a small percentage of the target population. Most adults with disabilities 

were traditionally cared for by family members, as, indeed, they are still today.

Secondly, structural conditions do not favour male participation in domes-

tic life. In the poorer sectors of the Brazilian population, men rarely have stable 

jobs. It was only in the early 2000’s that the number of Brazilian workers with 

regular employment surpassed those in the informal economy. In 2016, with 

unemployment rates close to 11%, still over one-third of the workforce were en-

gaged in informal activities, and thus denied the benefits and guarantees of Bra-

zilian labour laws. In other words, underemployment plagues a good number of 

men exactly at a moment in life when they are expected to provide for their 

families (Proni, 2013). It is no wonder that, in recent decades, the percentage of 

‘female heads of family’ has remained stable at around 40% of all households.

The 1980s and 1990s witnessed the growth of a series of social move-

ments, often backed by feminist lobbies, that demanded an increase of the 

state’s presence in struggling families (Molyneux, 2000). During the 1990s, the 

globalized anti-asylum movement resulted in the dismantling of Brazil’s large 
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mental institutions, with patients being gradually ‘returned to society’. How-

ever, despite the intention of ‘Centres for Psychosocial Attention’ (CAPs, Centros 

de Atenção Psicossocial), designed to offer home treatment to people with men-

tal health issues and/or intellectual disability (Lima & Assis Brasil, 2014), Na-

tional Health Services were unable to formulate strategies that would assure, 

in practice, adequate assistance to ex-interns and the families that cared for 

them. It was only at the start of the twenty-first century, after the enactment 

of the 2001 Law of Psychiatric Reform, that programmes providing financial 

and therapeutic support to patients who had previously been institutionalised 

were consolidated. For example, the ‘Returning Home’ (Volta para Casa) pro-

gramme, implemented in 2003, stipulated the provision of monthly stipends to 

ex-interns (mental patients and ex-convicts) leaving institutionalized care. De-

spite these initiatives, one hears still today frequent complaints about the 

dearth of state services provided to families caring for those – particularly 

adults – with cognitive and intellectual disabilities.

After the Worker’s Party (Partido dos Trabalhadores – PT) came to power 

in 2003, a series of incipient and fragmented policies were coordinated to try 

and maximise support given to families suffering from different sorts of ‘social 

vulnerability’. The most well-known of these efforts was the Bolsa Família (a 

monthly family stipend), that, despite guaranteeing a monetary supplement 

for poor families with school-age children, has been the target of unrelenting 

criticism. On the one hand, accused of being a “political policy that is compen-

satory, residual, narrow and selective”, it has been deemed “compatible with 

the accumulation of capital”, and therefore unable to promote a more equitable 

redistribution of funds (Schmidt & Silva, 2015: 89, see also Lavinas, 2014). On 

the other hand, because the stipend goes (preferably) to the mother of the fam-

ily only on condition that her children follow a certain prescribed behaviour, 

the program has been criticised for reinforcing traditional gender stereotypes 

that overburden women with an accumulation of responsibilities (Molyneux, 

2007; Esquivel, 2011; Sorj, 2016).

Nonetheless, at the time, other measures of social welfare came into 

being (such as an increase in the minimum salary) that brought palpable im-

provements to the living conditions of society’s poorer sectors. One of the most 

important of these measures was the Benefício de Prestação Continuada (Con-

tinuous Cash Benefit), known as ‘BPC’, granting to the elderly and severely 

disabled living in poverty-stricken families a lifelong pension2. This right, es-

tablished by the 1988 Constitution, was subsequently reiterated through legis-

lative acts (1993) that lead to the first concrete policies in 1996. During the 

government of the Worker’s Party, the BPC was extended to a large section of 

the population: between 2002 and 2014, the number of beneficiaries with dis-

abilities doubled, and the number of elderly beneficiaries more than tripled. By 

2014, thanks to the BPC, more than four million people (2.257.967 with disabil-
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ities and 1.888.028 elderly), or nearly 2% of the Brazilian population was receiv-

ing a viable income. 

The expansion of state assistance is relevant, but still insufficient, for 

understanding the dynamics of community support for people with disabilities. 

It is telling that, despite being from low-income families, none of the three 

caretakers we describe were assisted by the local CAPs and two of them had 

cared for a person with disability for over 40 years with no state aide whatso-

ever. We thus propose to examine alternative networks of care that give support 

to these families, and that, as we will see, function more or less effectively 

according to circumstances.

LÍGIA AND SILVANA: CIRCULATING WITHIN THE ExTENDED FAMILY 

Lígia, who has been caring for her niece Silvana for over ten years, offers an ex-

ample of the networks of mutual support that traditionally exist within extend-

ed families. According to Margarida, one of Lígia’s daughters whom we met at 

the Community Association, no one really knows what Silvana’s ‘trouble’ is. She 

has been slow ever since she was a child, exhibiting a number of complications: 

she never learned to read or write, never had a job, and unless she is supervised 

by an adult she is likely to wander off into the streets, singing and dancing. Re-

cently, when she was asked to buy bread, she was ‘forgotten’ in the bakery. With-

out voicing any protest whatsoever, she ended up spending the night locked in. 

For fear of other similar mishaps, Silvana mostly stays at home, leading a rela-

tively secluded life.

Despite being 45 years old, the girl looks much younger. She is the biologi-

cal daughter of Lígia’s younger sister and an ‘unknown father’. In order to avoid a 

family scandal, she was registered by her uncle and his wife. Silvana lived for most 

of her life with this couple, on the northern coast of Rio Grande do Sul, and it is the 

members of this nuclear family that she calls ‘father’, ‘mother’, and ‘brothers’. 

According to Margarida, when Silvana’s ‘father’ died, her ‘mother’ and ‘brothers’ 

wanted “nothing more to do with her”. They dropped her off with some relative 

and just never showed up again. In her new home, Silvana was mistreated, she 

was always filthy and even “got slapped around”. When she finally went to live 

with her aunt, Lígia, she did not even have an identity document.

For the last ten years or so, Lígia has been Silvana’s primary caretaker, 

although her two daughters sometimes help her. As she readily admits, caring 

for Silvana is not easy. Her ‘retardation’ (retardo) prevents the girl from doing 

anything alone. She does not know how to brush her teeth, take a shower, or 

change her menstrual pads: “I try to teach her, I try, but she doesn’t learn”. The 

two women also must deal with financial problems, since they live off Lígia’s 

retirement benefit of a monthly minimum wage. After paying for basic neces-

sities, there’s no money left over to pay for a bus fare, not even for Silvana to 

get psychiatric treatment in the nearby CAPs.
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In the year before our research started, Margarida had suggested taking 

Silvana to get her Identity Card and Social Security number in the hope of 

obtaining a Continuous Cash Benefit on her behalf. Lígia, however, was reluctant 

to pursue this point. She feared being accused of caring for Silvana only because 

of this (eventual) financial boost for the family budget. She worried lest Silvana’s 

‘brothers’ and ‘mother’ would be back for her once they learned she was receiv-

ing a monthly stipend, and that they would take her someplace where “she 

wouldn’t be well cared for”. Nonetheless, Lígia ultimately gave in, and the last 

time we visited this family Silvana was making plans for what she would do 

when the money finally started to come in. With a broad smile, she told us that 

first of all she would get her teeth fixed. Then she would buy a bus pass to 

“hang around her neck and walk around with”. The rest she would give to her 

aunt, “who takes care of me”.

Silvana’s story speaks of a well-known tradition in extended families 

and close-knit communities, according to which the care of children and other 

dependents can be shared between different households. Widely described in 

Latin-American historiography (Fonseca 1995, 2002; Moreno, 2013), the ‘circula-

tion of children’ often involved the informal adoption of babies, children and 

even adolescents who, for one reason or another, would find themselves in 

want of care.3 Faced with a lack of day-care centres and the scant help avail-

able in state schools, placing children in proxy families remained for many 

years a welcome solution for ‘female heads-of-households’, forced to work long 

hours to make a living. For the family (in general only slightly better-off than 

the birth family) that took in such a child, caring for the youngster of a relative 

or neighbour in dire straits was seen to be an act of generosity with its own 

inherent rewards. As one woman who cared for a number of nephews, grand-

children, and neighbours reminded us: “Where one person eats, two or three 

more can fit it”.4 When the system worked properly, the “raised children” (filhos 

de criação) were treated as if they had been born in the family; they called their 

caretakers ‘mom’ and ‘dad’ and enjoyed a status similar to that of a legally 

adopted son or daughter. A child could, however, be rejected by the new fam-

ily and passed on to less compassionate people if he or she did not conform to 

expectations, ending up in a situation of vulnerability – as, indeed, happened 

to Silvana.

Although they had no legal obligation toward Silvana, Lígia and her two 

daughters were part of an extended-family effort to care for this person ‘with 

problems’ – because they believed she deserved proper care and because there 

was no other option. However, without the family’s involvement in a wider 

network of support – including professional services available through the Na-

tional Health System – Silvana’s impairment seems to continuously limit her 

relations and way of life within a society that does not offer the means neces-

sary for her to thrive.
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DONA EDNA AND NINA: THE WEB OF RELATIONS ExPANDS TOWARDS 

THE COMMUNITY

We met Dona Edna and her daughter Nina in March of 2014 in her neighbour-

hood’s Community Association. As president of the association, Dona Edna is 

nearly always there, alongside her 48-year-old daughter, Nina, who because of 

her ‘retardation’ depends heavily on her mother. Now retired, Dona Edna is a 

pillar of her community – a person who ‘knows her rights’, who has transit in 

various public institutions, and does not hesitate to use her political clout for 

the good of the neighbourhood.

It is relevant to mention that, when she was young, Dona Edna had been 

herself in need of assistance. When her first husband died, she “gave away” her 

two children – one to her mother-in-law and the other to a family for whom 

she worked as a maid. With her second husband, she had three daughters, two 

of whom died in early childhood with no clear diagnosis of what ailed them. In 

fact, Nina is the only one of her five children that Dona Edna has raised. Sepa-

rated early on from her third husband, Dona Edna took care of the girl alone. 

While still in childhood, Nina was diagnosed by doctors as having problems 

resulting from a bout of meningitis she had had as a baby. The girl has since 

suffered from seizures symptomatic of a type of epilepsy. She attended a local 

day-care centre, but at seven was expelled by her teacher who claimed she 

“acted crazy” and disturbed the other children.

When she was eight or nine years old, Nina was admitted to a children’s 

hospital because of her seizures. It was an exhausting period for Dona Edna, 

who was obliged to split her time between her job as a full-time housemaid 

and trips to the hospital where she would entertain her daughter with favour-

ite toys. The seizures only relented when the child started using Gardenal™, 

medication that she still takes each night before going to bed. When Silvana 

was discharged from hospital, she went to study at a special school in the 

middle-class neighbourhood where her mother worked. Dona Edna states cat-

egorically that, despite having been to school, her daughter “never managed to 

learn anything, because she simply can’t”. Nina is currently accompanied by 

the doctors in family medicine at the public health post close to where she 

lives.

Our observations suggest that, notwithstanding certain limitations, Nina 

is well-adjusted to her neighbourhood. It is not uncommon to see her opening 

the doors of the community association, especially on days her mother is tired 

or late. She enjoys inviting people in for coffee, and she is also responsible for 

much of the cleaning of the premises. As a hostess, she engages visitors in 

conversation about her many activities – her participation in Sunday church 

services, her appointments at the local health centre with the nutritionist who 

is helping her lose weight, her exercise classes in one of the city centre’s parks, 

her almost daily visits to a local gym, the ‘therapy’ she had to undergo to obtain 
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a special bus pass, and so on. When telling her stories, Nina peppers the con-

versation with news about her mother’s health, asks after her interlocutors, 

and offers prayers for friends who are ill.

Through her routine and her habits, Nina makes it known that, although 

she is thoroughly dependent on her mother, she strives to expand and manage 

her network of relations. She carries out tasks on behalf of the association; she 

takes care of herself through exercise and dieting; she is attentive to the well-

being of her friends and worries that her mother works too hard. Within her 

limits, Nina helps out, participates and cares – possibilities that are coproduced 

by Nina, her mother, neighbours and public services which provide support.

Nina never leaves the neighbourhood without the company of someone 

to guide and protect her. In contrast, within the neighbourhood she moves 

about by herself, with nothing but the moral protection of her mother and the 

familiarity of neighbours to guarantee her safety. As a regular at the Associa-

tion comments, “We like her a lot, but she’s a child. She can’t work, can’t main-

tain herself, depends on Dona Edna for everything. She gets around OK, she 

does her things, but only because she knows the neighbourhood and because 

everyone knows her in these parts. Otherwise she wouldn’t be able to”.

It should be acknowledged that Dona Edna is not just any neighbour. She 

has been the head of the neighbourhood association for some time. Among her 

many functions is the dissemination of information about different public ser-

vices available to the population. Representing the neighbourhood in a number 

of municipal forums, she is well-known and respected by the authorities. In 

other words, although she remains a person of modest means living precari-

ously, Dona Edna’s social and symbolic capital ensure a greater range of possi-

bilities for Nina. Recently, overcoming certain technical restrictions, Dona Edna 

secured a Continuous Cash Benefit for her daughter, allowed the girl to make 

plans for extending her range of daily activities and for making new friends. 

Closer to home, Dona Edna has sufficient influence to keep under control the 

local youth whose mocking jeers might otherwise offend her daughter. We can 

clearly see, through the example of this family, how the efforts and capabilities 

of an entrepreneuring mother provide the link between Nina and the commu-

nity’s support.

This story of Nina and her mother illustrates a subtle nuance of care 

underlined by Annemarie Mol (2008, 2010). The author proposes that, contrary 

to the ‘logic of choice’, bolstered by notions such as ‘autonomy’ and ‘individu-

al choice’, the ‘logic of care’ does not operate through individuals, but through 

collectives. As she understands it, the notion of ‘collectives’ refers to the fact 

that people are part of myriad associations which are constantly made, unmade 

and remade. The different possibilities involved in these associations are inher-

ent to the practice of care; for this practice to be effective, it must take into 

account the different collectives to which a subject belongs. From this vantage 
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point, the subject is always relational, that is, composed of the numerous rela-

tions that precede it: “the individuals who figure in the logic of care would die 

if they were left alone. They owe their very ability to act to others” (Mol, 2008: 

62). The issue is not that of ‘equality’ within these relations, but rather of a 

series of non-hierarchical differences: “horizontal differences between people”, 

differences that indicate different needs and, more specifically, different needs 

for care (Mol, 2008: 62). Choice thus comes to depend on a circuit of relations, 

and not on a specific capacity or power of certain people.5

Although Nina and Silvana are perceived by those around them to share 

similar problems – they fall into the same age group, both live in the same 

region, are deemed ‘slow’, victims of ‘head troubles’ that render them depend-

ent on their caretakers –, the possibilities available to them have not been equal. 

Lígia was unable to follow Silvana’s childhood development; they have only 

lived together for ten years and the former does not yet have any legal author-

ity or responsibility toward her niece. Although the care she provides is evi-

dently earnest and affectionate, it can also be considered more ‘basic’: she looks 

after Silvana’s daily necessities – housing, hygiene, meals – and attends to her 

identity documents. Nina, in contrast, has always lived with her mother and, 

ever since she was a baby, she has been attended by doctors and other special-

ists dedicated to improving her quality of life. But this is not all. The example 

of Dona Edna and Nina suggests that, in the particular collectives of care that 

shape the limits and liberties afforded a person with disability, the caretaker’s 

talent for political mobilization and integration into the community emerge as 

fundamental factors.

JUREMA AND JAIR: WHEN THE CARE NETWORK REVEALS ITS FRAGILITY

We have been following examples of women of a certain age who make use of 

strategies in both informal and institutional networks in order to guarantee 

adequate care for a dependent adult with ‘head troubles’. The third example, 

in which the sex of the dependent person and the nature of his ‘troubles’ are 

different, reveals a situation in which the resources available to the mother-

caretaker prove to be relatively inadequate. Here, we find a circuit of relations 

that, while marked by diverse institutional interventions, is permeated by an 

ambivalence inherent to the logic of care (Mol, 2008): since the definition of 

‘adequate’ care is always local and contingent, where does one locate the thin 

line between ‘care’ and ‘negligence’?

Jurema, vice-president of the neighbourhood Association, has trouble 

walking because of knee problems. Having worked most her life as a housemaid, 

she currently lives off her retirement funds and a small pension left her by her 

father (who had worked as a civil servant). Already on our first encounter, Ju-

rema told me the story of Jair, her only son. He had spent 16 of his 44 years in 

prison for homicide, in a facility some 60km from Porto Alegre. While he was 
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incarcerated he was diagnosed with schizophrenia and bipolarity, as well as 

being a drug user. After serving his sentence, he spent a further three years in 

the Forensic Psychiatric Institute (Instituto Psiquiátrico Forense – IFP) of Porto 

Alegre. To facilitate his adaptation after release, the professional team at the 

institute made sure he received the benefits to which he was entitled: along 

with the BPC for “people with disabilities”, he also obtained the ‘Returning 

Home’ benefit6.

As soon as her son left the IFP, Jurema used the money from his benefits 

to rent and furnish a small place for him. She would visit him frequently, en-

suring that he had food and clothing and was taking his medications. Jair soon 

went back to living on the streets, however, where we found him at the time of 

fieldwork. Although he had never been legally interdicted, his mother kept his 

documents and bank cards “so that he doesn’t spend everything on drugs”. In 

return, Jurema would go looking for her son in the streets two or three times a 

week, providing him with a home-cooked meal, clean clothes, and one or two 

boxes of candy.

Jurema insists that she has always cared for Jair. When he was a child, 

she would often take him along to her workplace. Once, she even quit a job 

when her employer forbade her to bring the boy with her. She had not choice, 

she says, “because I couldn’t be there with my employer’s kids, thinking that 

my son was alone in the streets, maybe turning into a crook”. Having noticed 

disturbing trends in his behaviour, she even took him to the state’s Psychiatric 

Hospital for a while. When she speaks of her son’s childhood, Jurema is very 

much on the defensive – no doubt because she has often been held responsible 

for his troubles: “People say I don’t give him proper care, that I didn’t take good 

care of him when he was little, but it’s because they don’t know [...]. Jair wasn’t 

supposed to turn out like he did”.

Although she insists her son was unjustly condemned for a crime he did 

not commit, she acknowledges that he is sometimes violent. Jurema even had 

to move house and keep her address secret so as to avoid the threat of his 

physical outbursts. At present, she has to deal with complaints from shop own-

ers on the street where her son hangs out. They say that, besides accumulating 

unsightly piles of rubbish around his campsites, he harasses women customers 

and vandalises public property.

Jair is looked after by the ‘health people’: a social worker and a doctor, 

both employed by the city centre’s ‘model’ health post. On one of the occasions 

we visited Jair, we found a pair of social educators trying to convince Jurema 

that her son was unwell, that he was not taking his medication, and that his 

schizophrenia was probably out of control. They tried to convince her that 

perhaps it would be best if Jair were admitted to a hospital. There, he would 

have access to free care for his addiction for up to the legal period of 21 days, 

and afterwards he could be transferred to a private clinic paid out of the BPC 
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he receives. But Jurema was fed up with what she saw as completely ineffective 

interventions, claiming that every time her son went to some clinic he would 

return to the streets even worse off than he was before.

Jurema had tried to hospitalize Jair no fewer than four times in five years. 

The first time he spent some five months in a clinic on the outskirts of Porto 

Alegre. Jurema had found the place through the owner – a ‘religious’ man, linked 

to the same Afro-Brazilian religion that Jurema had practiced for years. How-

ever, Jair ended up running away with the owner’s wife, and later went back to 

using drugs. The following year, he entered a therapeutic community run by 

the Evangelical Universal Church of the Kingdom of God (Igreja Universal do 

Reino de Deus), at the cost of half a minimum wage per month. His mother and 

aunt would visit him every Sunday. For the first three months, Jair seemed to 

be doing well. His mother even caught a glimpse of a true vocation in her son: 

he “prayed, closed his eyes, really believed”. During the last three months of 

his time there, however, his behaviour changed. In the room where patients 

met with their families, he would seek out a corner far from everyone else and 

spend the whole visit begging his mother to get him out.

When Jair returned once again to the streets, Jurema went to court to so-

licit his compulsory internment and treatment for drug addiction. Thanks to a 

favourable verdict, her son spent 21 days in the specialised sector of a public 

hospital. His mother recalls the day the court bailiff went to the street where Jair 

lived to take him away. The man went about everything in a calm and profes-

sional manner, convincing Jair to accompany him to the hospital. Upon arrival at 

the institution, however, Jair had a violent outburst and had to be contained by 

the security guards. Considered a threat to himself and to others, he had to be 

tied to the bed and, after some time, started yelling “Mom, mom, get me out of 

here! Don’t leave me in this place.”

On the many occasions Jurema narrated this episode, her voice would 

inevitably crack. But, despite her anguish, she had left her son in treatment for 

the period determined by the judge. When Jair finally left hospital, his mother 

insists he was worse than when he had been admitted – convincing her that 

the 21-day treatment was worthless.

Thus, when the social educators or other members of the administrative 

team that care for Jair recommended internment, Jurema’s past experience 

assured the firmness of her reply: anything done against his wishes would 

achieve nothing. Later, when alone with us, she confessed how much she wor-

ried about her son’s well-being, particularly as winter approached. But she was 

too tired to deal with the stress and effort needed to commit her son once again, 

without any real hope of improvement.

The story of Jair and Jurema depicts an extreme situation that lacks a 

neat solution, thus making it an apt illustration for the notion of ‘enacted good’, 

coined by Mol, Moser and Pols (2010). The term underlines the fact that care 
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does not operate according to clear rules (like ‘justice’, for example), nor does 

it follow the measured calculations of some abstract principle of reciprocity. It 

is, above all, something that people invent and reinvent in the process of eve-

ryday practices – practices embedded in complex and ambivalent stories in 

which ‘good’ and ‘bad’ are not always seen as separate entities:

Good and bad may be intertwined; good intentions may have bad effects; if one 

looks hard enough any particular ‘good’ practice may hold something ‘bad’ in-

side it (and vice versa); ‘good enough’ care may be a wiser goal than care that is 

‘ever better’; while sometimes it is simply unclear whether (for whom, to what 

extent, in which way) some form of care deserves to be praised or to be criticised 

(Mol, Moser & Pols, 2010: 12-13). 

Jurema’s varied efforts to help her son are consistent with what Mol 

(2010) calls ‘tinkering’, which is an essential element in practices of care that 

rely on an experimental, frequently improvised way of acting. It applies to 

situations in which different definitions of ‘good’ (each reflecting certain values 

and ways of ordering reality) come into play. In this way, care can be understood 

as a combination, a set of tinkering practices, in which actions and decisions 

are always contingent, adapted to a momentary reality. The goal of care is not 

necessarily held constant through time. A certain type of care cannot be taken 

as an absolute solution to a given situation. Each act of care is part of a con-

tinuous process, an experiment that unravels in a way that is attentive to the 

different needs (and resources) that are present in a specific space and time. 

This difficulty in defining ‘good’ and ‘bad’ care is well illustrated by the 

disputes we have described between Jurema and the social educators. Everyone’s 

ultimate aim was the same: to guarantee the best solution for Jair’s situation. 

Jurema and the social educators all had Jair’s well-being in mind. However, 

‘well-being’ meant different things to each party. While Jurema considered that 

an adequate solution had to include respect for her son’s own wishes, the social 

educators were convinced that only institutional commitment (whether com-

pulsory or induced) would make Jair better. Different and conflicting meanings 

of care were made evident, and ultimately Jurema’s will prevailed, since she 

was Jair’s mother. Nonetheless, it is worth reflecting a moment on this mater-

nal responsibility and on how a woman becomes both ultimate authority and 

scapegoat in situations like this.

wOMEN IN COMMUNAL ORGANIZATION

The success of Brazil’s feminist social movements has been well documented 

in the academic literature. Since the 1980s and 1990s, in “productive synergy 

with state agencies”, these movements have promoted an agenda of female 

empowerment, focusing particularly on combating domestic violence against 

women (Molyneux, 2000: 194). Starting in the 1990s, certain working-class 

women in cities such as Rio de Janeiro and São Paulo joined forces in the strug-



235

article | claudia fonseca and helena fietz 

gle against the police violence that threatened the survival of their children 

(Leite, 2004; Vianna & Farias, 2011). Researchers further highlight how Brazilian 

working-class women have assumed a strategic prominence in recent years, 

“whether as the preferential beneficiaries of programmes that combat intergen-

erational poverty, such as cash-transfer programmes, or as operators, at the 

local level, of government programmes geared toward those who are considered 

most vulnerable” (Sorj & Gomes, 2011: 148, see also Bonetti, 2007; Pires & Rego, 

2013). And one finds in certain government documents an emphasis on the 

importance of a ‘feminist economy’ run by women – an economy that would 

be less individualistic and more solidary than the present market economy 

(Secretaria..., 2016). 

In Porto Alegre, there is a long history of ‘popular involvement’ in city 

and state government, due to a great extent to the pioneering ‘participatory 

budget’ programme begun in the 1990s. Feminist militancy, which encouraged 

the participation of lower-income women in local politics, occupies a privileged 

place in this history (Bonetti, 2001). In recent years, the professionalization of 

NGOs and state sponsorship of social movements have resulted in a reconfigu-

ration of this scenario (Junge, 2012). Nonetheless, there are still countless small 

community organizations – more often than not led by women – which stand 

at the front lines of an economy of care (see Ahlert, 2008; Brites & Schabbach, 

2014; Junge, 2017). 

With Dona Edna and Nina, we saw the tremendous importance of a wom-

an’s political participation in order for her to maximize the benefits provided 

by public services. Jurema is also a community leader. Retired, most of her effort 

goes to the association, where she can be found every weekday from early morn-

ing to late at night. She also participates in civic meetings and events organised 

by different agencies, municipal and state boards and social movements. Aside 

from all her other activities, Jurema makes a point of participating in courses 

that confer a certificate, and always reminds us that she has a file at home with 

all the certificates she has earned. She has, for instance, training in the care of 

elderly people, in community leadership, and in some basic computer skills. As 

far as her relationship with Jair goes, however, political mobilization is simply 

not enough to solve the difficulties of providing care. The problem is not lack 

of material resources: Jurema has her own stable income, and her son receives 

two monthly benefits – more than enough to pay for the health treatments he 

might need. It is simply that, given the existing resources, Jair’s compounded 

problems defy the possibility of a definitive ‘solution’.

Although it is not uncommon to find networks of mutual aid among 

women (such as in Ligia’s case), none of the three caretakers described in this 

article can count on the help of a male relative. The fathers/partners either 

died or left home years ago. While the absence of this male presence seems to 

affect Silvana very little, we can imagine that, for Jair, a strong father-son re-
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lationship might have made a difference. Lacking such support, in order to deal 

with the challenges of caring for a son with severe psychiatric problems, Ju-

rema would need a creative and persistent professional network offering com-

plex services. Without this sort of backup, and given the precarious nature of 

available measures, Jurema, tired and at the end of her tether, is easily blamed 

for her son’s disturbing condition.

The ethnographic method focusing on everyday practices forces us, in 

the end, to look beyond preconceived categories toward the dynamics of ‘col-

lectives of care’. The three cases described here demonstrate how care depends 

on the articulation of various levels, a sort of ‘tinkering’, in which the indi-

vidual, the family, the neighbour and the state overlap. Persons with disabilities 

display different forms of agency, striving for a degree of autonomy: Nina makes 

herself the hostess of her neighbourhood association and will tell anyone who 

will listen about how she takes care of herself; Jair has love affairs and envis-

ages his own future; Silvana makes plans for money that she will one day receive. 

However, the ongoing success of these projects depends on the collaboration 

of neighbours and acquaintances from their social networks –sources of en-

couragement, as well as censure and aggression.

In the case of adults with a disability that, in the eyes of the law, leaves 

them “unable to lead an independent life”, it is usually mothers or elderly 

women who perform the daily caretaking activities, especially in lower-income 

families. The relative burden and effectiveness of these activities depend, to a 

great extent, on the convergence of networks in which the woman participates. 

The collectives of care do not comprise a formal and clearly delimited entity; 

they are constructed in daily contact, through the flow of information, the 

exchange of services, mutual recognition, and reciprocal favours.

To complement her efforts in caring for dependent members of the fam-

ily, a woman may rely, in some cases, on the female network of her extended 

family. In others, she may have recourse to the community and public services 

that exist to help her. In still others, the neighbourhood association may prove 

to be an important axis permitting another sort of collectivization of care. How-

ever, when a situation extrapolates the limits of existing resources, the brunt 

of moral responsibility for failure is easily attributed to the weakest link of the 

network: the woman/mother, always under suspicion of not being an adequate 

caretaker. 

To sum up, the stories of these different families do not lend themselves 

to facile generalization. On the contrary. Our aim has been to bring out the 

subtleties and often unpredictable effects of certain empirically-situated col-

lectives of care characterized by the superposition of personal initiative and 

variables of class, gender, and generation as well as the solidity (or debility) of 

different formal and informal support networks. In facing the daily challenge 

of caring for a person with cognitive or intellectual disabilities, people such as 
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Lígia, Edna, and Jurema have long been analysing and, above all, tinkering in 

creative ways with this complexity. By translating their experience into aca-

demic analysis, we hope not only to give visibility to the often-overlooked labour 

(largely feminine) necessary to promote the well-being of dependent family 

members. We also hope to help planners and agents of social policy to temper 

the routine normative approaches that saturate professional manuals, and give 

value to the tinkering logics that inevitably constitute a fundamental part of 

their practice. 
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 NOTES

1 This research resulted in the Master’s dissertation Defi-

ciência e práticas de cuidado: uma etnografia sobre ‘problemas 

de cabeça’ em um bairro popular, defended by Helena Fietz 

in February of 2016. 

2 The law stimulates that the per capita family income of 

those receiving a BPC should be no more than a quarter 

of the minimum monthly wage.

3 It is worth stressing an analytical distinction between the 

circulation of children among members of the extended 

family and neighbours – that is, people of near-equal sta-

tus – and the so-called criadagem that has historically in-

volved the exploitation of the domestic labour of poor 

children by elite families. Scholars such as Moreno (2013) 

and Leinaweaver (2008), among others, have described the 

tenuous threshold that separates one form of adoption or 

fosterage from the other in various parts of Latin America.

4 In Portuguese, onde come um português, comem dois ou três. 

This is a popular proverb which literally means “where 

one Portuguese eats, two or three [also] eat”, and conveys 

hospitality by affirming that, wherever food is available, 

there is always room/food for “two or three” more people. 

It uses the designation português as a generic identity to 

rhyme with the word três, ‘three’. [Translator’s Note]

5 This discussion is aligned with a recent wave of feminist 

theories of care. Directing their attention toward people 

with disabilities, or those who care for disabled people, 

analysts have challenged a first wave of Disability Studies 

authors who gave central importance to values such as 

‘autonomy’, ‘independence’ and ‘productivity’ (as if ‘social 

barriers’ were the only obstacle for the person with disa-

bility to enter the job market and attain a status of full 

equality with other citizens) (Diniz 2012). Based on their 

own personal experiences, researchers such as Eva F. Kit-

tay (1999) brought the body to the centre of the debate, 

pointing out that, for many people with impairments, in-

dependence as an ideal will never materialise. Thus, re-

instating care-givers as central figures in the debate, the-

se researchers underlined the need to break with the 

individualistic logic of neoliberal society, contemplating 
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forms of equality and justice in relations of dependence 

and interdependence.

6 In total, his monthly allowance amounted to R$ 1,200.00, 

which was considerably above the minimum wage at the 

time, which was set at R$ 880.00.
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COLETIVOS DE CUIDADO AO REDOR DE PESSOAS 

COM ‘PROBLEMAS DE CABEÇA’: 

FAMíLIA, COMUNIDADE E GêNERO EM UM 

BAIRRO POPULAR DE PORTO ALEGRE

Resumo

O artigo reflete sobre as relações e práticas de cuidado que 

dão sustento ao bem-estar de pessoas com deficiência in-

telectual que moram num bairro de classe popular da cida-

de de Porto Alegre (Brasil) em um contexto de políticas pú-

blicas incipientes para essa população. Para tanto, realiza-

mos descrição etnográfica da experiência de três mulheres 

residentes responsáveis pelos cuidados de seus parentes 

adultos acometidos daquilo que entendem como ‘proble-

mas de cabeça’ a fim de ilustrar as especificidades de gêne-

ro, geração, classe e etnia que permeiam suas práticas. 

Consideramos que levar em conta as dinâmicas variáveis 

que subjazem as situações de cuidado assim como a inte-

ração dos diversos recursos – familiares, vicinais, estatais 

– disponíveis para enfrentar essas situações é um caminho 

para forjar políticas eficazes no contexto das complexas 

conjunturas atuais.

COLLECTIVES OF CARE IN THE RELATIONS 

SURROUNDING PEOPLE wITH ‘HEAD TROUBLES’: 

FAMILY, COMMUNITY AND GENDER IN A wORKING-

CLASS NEIGHBOURHOOD OF SOUTHERN BRAZIL

Abstract

In this article, we reflect on the care practices and relation-

ships that contribute to the well-being of people with intel-

lectual disabilities, living in a poor neighbourhood of Por-

to Alegre (Brazil), in a context of incipient public policies 

for this population. Through the ethnographic description 

of the experience of three women from who are responsi-

ble for adult relatives with what they call ‘head troubles’, 

we aim to illustrate the gender, generation, class and eth-

nicity peculiarities of their trajectories. We consider that 

taking stock of the various dynamics at play in situations 

of care, as well as the interaction of the family, neighbour-

hood, and public resources available to deal with such chal-

lenges, is a fundamental step for forging efficient policies 

adjusted to the complexities of the contemporary context.
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DISSONÂNCIA EM CONCERTO:
A INAUGURAÇÃO DA SALA SÃO PAULO

Ao dedicar um livro ao tema dos “começos” na literatura, Edward Said destaca 

que seu interesse é corolário de uma descrença na possibilidade de se localizar 

um verdadeiro começo. Segundo o autor, o começo é “o primeiro passo na pro-

dução intencional de sentido” (Said, 1975: 5).1 

Neste artigo,2 proponho uma análise do concerto de inauguração da Sa-

la São Paulo, em 9 de julho de 1999, que entendo ser o principal marco da 

chamada reestruturação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), 

iniciada após a morte de Eleazar de Carvalho, em setembro de 1996. O evento 

representou ocasião privilegiada para a produção de um “começo”; por isso 

informa a respeito dos sentidos que os líderes do projeto desejavam atribuir à 

Osesp e a sua nova sede, bem como permite identificar disputas e outros sen-

tidos em jogo – sentidos não previstos, não desejados, não alinhados.

Construir uma sala de concertos de alto padrão em uma antiga gare 

ferroviária – a Estação Júlio Prestes –, na qual trens continuam circulando dia-

riamente, foi certamente uma proeza da engenharia, como muito se gabou à 

época. Texto institucional sobre a construção da sala informa que ela deveria 

estar “perfeitamente isolada do seu meio ambiente, funcionando como uma 

caixa totalmente estanque e impermeável a sons e vibrações vindos de fora” 

(Marco & Zein, 2007: 44). Tratava-se de erigir um templo para o som disciplina-

do, em que não só as intervenções do mundo exterior fossem barradas como 

as reverberações dos sons produzidos no próprio interior fossem direcionadas 
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de maneira a produzir os harmônicos esperados.3 Daí a imensa laje de concre-

to, revestida de neoprene, construída sob o anfiteatro para amortecer as vibra-

ções do trem; o sofisticado e silencioso sistema de climatização; e nec plus ultra, 

as placas móveis do teto, que permitem várias configurações acústicas, con-

forme o tipo de obra apresentada.4

Esse tratamento acústico quase laboratorial se apoia na concepção con-

sagrada da música como arte “autônoma”, “além do tempo”,5 concepção essa 

que se vê logo problematizada pelos muitos ancoramentos sociais, locais e 

históricos mobilizados na ocasião da inauguração da Sala São Paulo. 

Discutirei inicialmente a escolha da data da festa e do nome da sala, 

bem como da obra a ser interpretada, argumentando como o esforço parece ter 

sido na direção de moldar um projeto de orgulho paulista. A dimensão supos-

tamente elevada, universal e atemporal da música clássica reverberaria no 

espaço grandioso da sala de concertos, com suas colunas neoclássicas e o tra-

tamento acústico de alto padrão, transmitindo pujança e estabilidade. Por meio 

de um esforço de reconstrução etnográfica do evento de inauguração – que 

contou com a presença dos chefes do Poder Executivo municipal, estadual e 

federal –, discutirei de que maneira vozes dissonantes se fizeram ouvir, reve-

lando a força e as contradições do projeto da orquestra.

COMEÇANDO DO COMEÇO

A expressão “nova Osesp” teve alguma aderência entre 1997 e 1999 – período 

que tem no concerto de inauguração da Sala seu evento máximo –, transfor-

mando não apenas o futuro, mas também o passado da orquestra, que passou 

a valorizar simbolicamente sua ancestralidade. Os primeiros concertos da Sin-

fônica Estadual foram em 1953, mas a orquestra só seria criada por lei em 1954 

– ano que foi referência para as celebrações de aniversário de 50 e 60 anos, em 

2004 e 2014, respectivamente. Era a primeira vez que se celebrava a data da lei 

de criação da orquestra nesses termos; 1964, 1974, 1984 e 1994 haviam passado 

em brancas nuvens, apesar de o grupo estar em atividade em todas essas oca-

siões.

A coincidência com a efeméride de comemoração do Quarto Centenário 

da cidade de São Paulo, oficialmente fundada em 1554, é, sem dúvida, um mo-

tivo poderoso para as várias versões do projeto da Osesp, que sempre valorizou 

a ideia da orquestra como um símbolo paulista (Teperman, 2016).

Falando a respeito de nomeações e inaugurações, a Estação Júlio Prestes 

(EJP) só recebera o nome atual em 1951, em homenagem ao ex-presidente do 

estado de São Paulo, ícone dos anos de ouro da economia cafeeira e do orgulho 

paulista ferido em 1930. Até 1951, a estação era conhecida como Estação Soro-

cabana (como se pode ler até hoje nas inscrições em concreto no alto do prédio), 

por ser o último ponto da estrada de ferro de mesmo nome. Durante a reforma 

da EJP, no final dos anos 1990, trabalhou-se com a ideia de batizar o novo espa-
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ço de Sala Júlio Prestes e chegou-se a elaborar um logotipo básico. A opção 

posterior e definitiva por Sala São Paulo garantia que o nome da capital pau-

lista viajasse o mundo graças à reputação que, esperava-se, o concert hall viria 

a conquistar.

Figura 1 

Impresso produzido para concerto de 11 de março de 1997



248

dissonância em concerto: a inauguração da sala são paulo
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

8.
01

: 2
45

 –
 2

72
, j

a
n

.–
 a

br
., 

20
18

A data para a inauguração da Sala, 9 de julho, também era carregada de 

sentido, por remeter ao início do levante armado contra o governo de Getúlio 

Vargas, em 1932, quando os sentimentos de pioneirismo, autonomia e superio-

ridade paulistas inspiravam ânimos separatistas. Note-se que o dia 9 de julho 

havia se tornado feriado estadual em 1997, por decreto de Covas. 

Vários eventos anteriores ao 9 de julho de 1999 foram apresentados como 

marcos do recomeço da orquestra: o concerto em 11 de março de 1997, que 

anunciava as obras na Estação Júlio Prestes; o concerto de 12 de setembro de 

1997, já com o corpo de músicos renovado após audições de seleção, e que foi o 

primeiro usar a expressão “nova Osesp”, uma maneira de se diferenciar de algo 

que supostamente terminara com a morte, em setembro de 1996, de Eleazar de 

Carvalho – diretor do grupo desde 1973. A orquestra regida por Eleazar passou a 

ser às vezes referida, notadamente pelo maestro John Neschling – principal líder 

da chamada reestruturação – como “velha Osesp”.6  

MAHLER EM SÃO PAULO: MORTE E RESSURREIÇÃO

O concerto de inauguração da Sala São Paulo resultou de uma complexa e am-

biciosa operação. Definidos data e nome, restava organizar a festa. Como seria 

a cerimônia? Quem não poderia faltar? A lista de convidados certamente daria 

trabalho. E seria preciso cuidar bem da repercussão do evento. Que tipo de 

cobertura de imprensa seria desejável?

Para uma boa festa é preciso também pensar no que servir e, no caso de 

uma festa de uma orquestra, o que tocar. John Neschling programou a “Sinfonia 

no 2 – Ressurreição”, de Gustav Mahler. 

O subtítulo “Ressurreição” foi exaustivamente explorado pela imprensa 

à época, pautando a repercussão do evento. De imediato, a ideia de morte e 

ressurreição estabelece ao mesmo tempo um corte e uma linha de continuida-

de com relação à história da Osesp. Ruptura na sugestão de que algo havia 

morrido – só assim poderia ressuscitar –, mas permanência já que se trata do 

retorno da mesma orquestra, agora transformada. A morte efetiva de Eleazar 

de Carvalho como que permitiu o aprofundamento da ideia de que a Osesp 

estava “morta”.

Seja na efêmera aparição da orquestra nos anos 1950, em sua atuação 

um pouco mais consequente e longeva na década seguinte, ou mesmo na rela-

tivamente bem-sucedida empreitada sob o comando do maestro Eleazar, a ex-

periência do grupo havia sido até então marcada por grande volatilidade. A 

orquestra patinava em contextos de patente precariedade: poucas escolas de 

música, poucos instrumentistas bem formados e pouco público, um mercado 

desorganizado e inativo, com poucas e frágeis instâncias de consagração. 

Excepcionalmente densos e produtivos foram os anos em que a orques-

tra dispôs do Teatro Cultura Artística como sede provisória, entre 1977 e 1985. 

Lá ensaiava e se apresentava regularmente, com temporadas de concertos in-
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cluindo programas que apresentavam recortes propositivos do repertório sin-

fônico, para um público cativo, e atraindo o interesse da crítica especializada 

dos principais órgãos de imprensa locais.

A partir de 1986, a orquestra enfrentou crescentes dificuldades e não é 

à toa que um apelido autoderrisório veio substituir o sentido original da sigla 

Osesp: Orquestra Sinfônica em Sede Provisória (Neschling, 2009). A provisorie-

dade e a precariedade das instalações físicas da orquestra contribuíam para a 

deterioração do ambiente de trabalho já prejudicado pelos baixos salários. Com 

o tempo tomado por várias atividades complementares, os músicos não estu-

davam suas partes previamente, como é praxe em orquestras sinfônicas pro-

fissionais. Os ensaios, que invariavelmente começavam com atraso, eram feitos 

com muita leitura à primeira vista, o que acarretava erros frequentes. 

As dificuldades da orquestra nos anos 1990 seriam objeto de discursos 

cada vez mais lamuriosos por parte dos músicos e maestros que lideraram o 

processo que chamaram de “reestruturação”, com testes de requalificação, mu-

danças nos salários e nas rotinas de trabalho. Naquele momento, quanto pior 

se pintasse a orquestra de Eleazar, mais grandiosa pareceria a “nova” Osesp, 

após a “ressurreição”. 

A pauperização do campo musical também aparecia como argumento 

para declarar a morte da vocação “grandiosa” de São Paulo e, por extensão, do 

Brasil. Em entrevista ao programa Roda Viva, em 16 de março de 1998, Neschling 

afirmou: “A gente quer entrar no Conselho de Segurança da ONU como membro 

[…] Um país que não tem Orquestra Sinfônica não pode entrar no Conselho de 

Segurança”. A frase era uma variação militarista de um discurso recorrente nos 

grandes marcos da história da Osesp. Em 1954, ano em que a orquestra foi 

criada por lei, o poeta Guilherme de Almeida, presidente da comissão do Quar-

to Centenário, declarou que, com os eventos preparados para a efeméride, São 

Paulo cumpriria “a promessa que há quatro séculos fizera ao mundo de a este 

revelar o tesouro de seu labor” (Almeida, 1954). 

De maneira homóloga, o discurso sobre a “degradação” do Centro de São 

Paulo – presente desde o final da década de 1930 – atingiu uma espécie de paro-

xismo na virada dos anos 1990. Em 1991, Henrique Meireles, então presidente 

do Bank Boston, fundou a Associação Viva o Centro (AVC), que reunia proprietá-

rios de imóveis na região com o objetivo declarado de “reverter situações de 

declínio, de abandono e ameaça para a área urbana” (Viva o Centro, 1993),7 onde 

estão instalados seus associados. A AVC teve papel determinante no projeto de 

instalação da Osesp em uma sede definitiva na Estação Júlio Prestes – a Sala São 

Paulo –, incluindo o empréstimo do CNPJ que viabilizaria a captação de recursos 

para contratação dos técnicos (Teperman, 2016).8 Mas não só: a associação foi 

responsável pela formulação conceitual que embasaria os discursos oficiais 

sobre o projeto e deu contribuição importante também na mobilização da rede 

de apoio de frações influentes da sociedade – empresários, banqueiros, jorna-
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listas, arquitetos, urbanistas, artistas e intelectuais. A atuação da AVC também 

se marcou por ambivalências: se por um lado “levantava a bandeira da valoriza-

ção do Centro histórico”, por outro colaborava “para a estigmatização junto à 

opinião pública de uma série de aspectos que passariam a ser veiculados como 

responsáveis pela degradação da região” (Kara José, 2010: 31). 

O discurso de que o Centro “está morto” é o pilar a partir do qual a as-

sociação se constrói, a começar pelo nome: Viva o Centro.9 É esse também o 

tom de um editorial do Estadão, publicado no dia seguinte à inauguração da 

Sala São Paulo, intitulado “A ressurreição do Centro”, em que o jornal pede que 

a administração municipal defina um projeto e defina a liderança política “pa-

ra que o marketing imobiliário se estabeleça e a revitalização da área ganhe 

força”(A Ressurreição..., 1999). 

Não é à toa que a metáfora da ressurreição foi tão eficaz. Apresentava 

uma perspectiva edificante, de superação da morte do velho maestro, da velha 

orquestra; propunha a recuperação da vocação grandiosa de São Paulo e do Bra-

sil, bem como a revitalização do Centro da cidade.

Até pela reiteração quase obsessiva com que a palavra ressurreição foi 

utilizada na época da inauguração da Sala São Paulo, é preciso tomar cuidado 

para que a dimensão simbólica mobilizada pelo subtítulo da obra de Mahler 

não eclipse outros aspectos que dão sentido à escolha da peça.

MONUMENTALIZAÇÃO

A “Sinfonia no 2”, de Mahler é obra singular por várias razões: a duração acima 

do comum (quase uma hora e meia de música); o enorme contingente de ins-

trumentistas e cantores que requer; a exploração dos extremos de intensidade 

(pianíssimos e fortíssimos); a paleta timbrística ampla e pouco convencional; 

o alargamento das possibilidades do sistema tonal, com incremento do nível 

de dissonância tolerada e adiamento renovado da resolução (Mahler antecipa 

vários dos procedimentos que estariam na origem do atonalismo e do dodeca-

fonismo, propostos por Schoenberg alguns anos depois); o programa escatoló-

gico (“Morte”, “Juízo Final” e “Ressurreição”); o caráter apoteótico do último 

movimento, sobre o qual vale dedicar um parágrafo. 

A orquestração do trecho final inclui sinos e tam-tam, além de dez trom-

pas, seis trompetes e duas harpas, contribuindo para o caráter hiperbólico da 

música. Motivos diatônicos ascendentes, em direção à tônica, propõem um 

discurso consagrador. No acorde final, mi bemol maior, Mahler ainda introduz 

um órgão – o mais potente dos instrumentos –, com a indicação de que seja 

tocado em registro pleno (“volles Werk – organum plenum”), e pede na partitura 

que regente e orquestra terminem com a maior intensidade possível (“Mit höchs-

ter Kraftentfaltung”). Todos os meios são mobilizados para construir uma expe-

riência musical que tente dar conta do ambicioso programa imaginado por 

Mahler: “Deus aparece em toda Sua glória, e o Juízo Final é preenchido por seu 
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amor onipresente”. Segundo o biógrafo Jens Malte Fischer (2011: 203), o impac-

to emocional do último movimento surpreendeu o próprio compositor: “senho-

res de idade não tinham vergonha de ser vistos chorando, enquanto jovens e 

mulheres se lançavam desbragadamente uns nos braços dos outros”.

A “Sinfonia Ressurreição” é um dos mais eloquentes exemplos de “ma-

ximalismo” sinfônico, tendência que orientou parte da produção musical ger-

mânica no fin de siècle e no primeiro modernismo, quando os compositores 

buscavam lidar com questões metafísicas, em diálogo com os avanços da filo-

sofia alemã.10 As óperas de Richard Wagner e seu ideal de Gesamtkunstwerk [obra 

de arte total],11 e o ciclo Gurre-Lieder, de Schoenberg, podem ser considerados 

experiências maximalistas. O próprio Mahler (apud Grange, 1973: 424) faz uso 

do conceito wagneriano, quando menciona sua busca do texto “que vai apoiar 

a apoteose da “Sinfonia no 2” e lhe dar significado, formular sua mensagem e 

fazer dela uma ‘obra de arte total’”.

É certo que as ambições do compositor eram tudo menos modestas. O 

finlandês Jean Sibelius relatou uma conversa que teve com Mahler, quando 

este teria afirmado: “Uma sinfonia deve ser como o mundo. Deve abarcar tudo”.12 

A formulação reaparece em carta à confidente Natalie Bauer-Lechner (apud 

Fischer, 2011: 275) − “Para mim, ‘sinfonia’ significa construir um mundo com 

todos os recursos técnicos que estejam à disposição” − e é citada repetidamen-

te por críticos e musicólogos, que a exploram em chave interpretativa. 

Mahler incluiu na “Ressurreição” várias passagens para banda off-stage 

– músicos que se posicionam de maneira a fazer com que suas intervenções 

soem vindas literalmente de fora. O procedimento já fora usado por composi-

tores como Berlioz e Beethoven, em situações dramáticas pontuais (no geral, 

em peças programáticas), mas em Mahler ganha contornos particulares, se 

pensarmos no seu conceito de sinfonia como “um mundo”. Numa palavra, o 

compositor reconhecia a existência de um mundo “fora do mundo da sinfonia” 

e tentava agir sobre ele, ordenando-o. 

Regente reputado e exigente, Mahler colocou em suas partituras mais 

marcas de andamento, intensidade e expressão (e outros tipos de indicação) 

do que qualquer outro compositor até então. À indicação de andamento do 

primeiro movimento da “Sinfonia no 2” – “Allegro Maestoso” –, segue-se uma 

recomendação: “Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck” (com expressão 

bastante séria e solene). Em vez de marcar “adagio”, aparecem indicações como 

“adagissimo” ou “noch langsam” (ainda mais lento). O sinal de expressão para a 

frase em uníssono das cordas nos primeiros compassos não é apenas fff (for-

tississimo) – mas “ferozmente”. 

Essas anotações revelam o desejo que o compositor tinha de controle 

sobre o resultado de sua música; nas palavras de Adorno (1992: 1678), “Mahler 

buscava alcançar uma composição à prova de falhas”.13 O compositor inclui 

ainda longas “notas de rodapé” com orientações cênicas sobre a disposição dos 
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músicos (como no quarto movimento “Urlicht”, em que pede que os sopros se 

posicionem uns ao lado dos outros, de preferência no fundo do palco). Todas 

essas precauções informam também sobre o papel que Mahler atribuía ao re-

gente, como principal responsável para garantir que cada uma dessas marcas 

fosse interpretada de acordo.

Essa ambição totalizante carrega contradições, como apontou o próprio 

Adorno (1992: 88): “As obras de arte que [Mahler] criou sonham com a abolição 

da arte por meio da plenitude que suas sinfonias evocam de maneira infatigá-

vel e em tantas variações. Daí a natureza contraditória de sua obra. O clichê do 

hiato entre intenção e realização não pode ser pensado como uma inadequação 

estética, mas como a própria inadequação da estética ela mesma”.

Para Adorno (1992), a ideia mahleriana da sinfonia como um mundo é o 

resultado estético que denuncia a inadequação da estética e devolve a obra de 

arte para a bagunça do mundo. 

A “Sinfonia Ressurreição” lança seus ouvintes em uma experiência des-

concertante, que tende a deixá-los ao mesmo tempo subjugados ao “poderio 

quase avassalador da música” e impedidos de compreender plenamente “esse 

edifício sonoro que, ao fim de uma hora e pouco de concerto, exibe uma certa 

ordem e medida”.14 A ambivalência criada por esse monumento ao mesmo tem-

po edificante e dissonante permitiu que a obra fosse programada nas mais 

diferentes ocasiões, operando como potencializadora de programas ou projetos 

pessoais dos regentes, das orquestras e dos teatros, ou de grupos mais ou me-

nos organizados em torno de causas comuns.15 

Considerando a complexidade rítmica e harmônica da obra, o número 

de músicos envolvidos e as indicações na partitura, interpretar a “Sinfonia 

Ressurreição” é uma prova de fogo para o conjunto – com solos de quase todos 

os instrumentos – e sobretudo para o maestro. Se uma sinfonia de Mozart e até 

mesmo algumas sinfonias de Beethoven podem ser interpretadas por uma or-

questra sem regente, numa sinfonia de Mahler ele é imprescindível.16 

Pelo grande protagonismo que exigia, a peça contribuía para fortalecer a 

figura do novo diretor artístico da orquestra. O compositor é uma das especiali-

dades de Neschling, segundo depoimento de vários músicos da Osesp (Teperman, 

2016). Além disso, o próprio maestro mobilizou elementos autobiográficos para 

explicar a escolha do programa para a inauguração da Sala: “Minha família pro-

vém da Europa Central e, vivendo em Viena, foi contemporânea de Mahler. Meu 

professor ali, o maestro Hans Svarowsky, conheceu Mahler pessoalmente. E foi 

lá que eu me aprofundei em Mahler e em Strauss” (Moraes, 1999).

A escolha da “Sinfonia Ressurreição” para o concerto de inauguração da 

Sala São Paulo promovia um amplo conjunto e valores e agentes: a monumen-

talização da música; o arrebatamento do público; a centralidade do regente; a 

excelência da orquestra. Isso dito, descontadas as particularidades da escolha 

da “Ressurreição”, não há nela nada de cabal. O concerto de 9 de julho foi ape-
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nas o primeiro de centenas que viriam a ocorrer semanalmente na Sala São 

Paulo desde então. Sua força estava justamente no fato de ser um evento inau-

gural, um começo, o primeiro passo na produção intencional de sentido: o con-

certo exemplar, cujas variantes nos anos seguintes aparecerão como desdobra-

mentos ao mesmo tempo singulares e, até certo ponto, intercambiáveis. 

COLUNAS NEOCLáSSICAS E COLUNAS SOCIAIS

O comentário sobre a obra de Mahler ganha sentido quando se propõe uma 

reconstrução etnográfica do concerto de 9 de julho, esforço ao qual dedico a 

segunda parte deste artigo. O fator “monumental” da música era reforçado e 

amplificado pelas configurações espaciais da Sala São Paulo, e ambas essas 

dimensões eram elaboradas discursivamente no caderno de notas de programa 

produzido para a ocasião. Com 160 páginas, em papel couché (em quatro cores), 

o volume distribuído aos espectadores da Osesp em julho de 1999 era a mais 

extensa e luxuosa publicação já feita pela orquestra – e, considerando esses 

parâmetros, segue até hoje inigualada.17

A fonte utilizada para grafar “Sala São Paulo” na capa do documento re-

aparece logo nas primeiras páginas, nas cartas do governador e do secretário de 

Cultura. A solução, que mimetizava caligrafias antigas, prejudicava um pouco a 

legibilidade e exigia do leitor bem mais esforço do que teria se a fonte tipográ-

fica fosse comum. Mas criava-se um efeito de “carta de fundação” (ver página 

seguinte), como se fossem documentos históricos de um tempo pregresso. 

Os textos eram intercalados com imagens da Sala, destacando suas co-

lunas neoclássicas e seus vitrais. O espírito que orientara a arquitetura de 

Christiano Stockler das Neves nos anos 1920 – e descrito pelo próprio (apud 

Marco & Zein, 2001) como “Luís XVI modernizado” – era também mobilizado 

pelos autores do livreto, em gesto que reforçava o “classicismo” do evento de 

música clássica.

A opção pelo preto e branco, o destaque para as colunas coríntias, o 

close nos ornamentos dos capitéis − as imagens promoviam a entronização da 

Sala São Paulo como “lugar de culto”. No conjunto, os esforços na produção da 

festa de 9 de julho parecem ir na direção do que Pierre Bourdieu (2006: 14) 

descreveu como consagração cultural, que “submete os objetos, pessoas e si-

tuações que ela toca a uma espécie de promoção ontológica que se assemelha 

a uma transubstanciação”. A formulação tem força desmistificadora, ao propor 

provocativamente que os efeitos de elevação espiritual suscitados pela escuta 

da música clássica em ambiente de pé direito elevado e colunas coríntias se 

expliquem pelo que o gênero representa em termos de dominação social.
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Figura 2 

Carta de Mario Covas no livro de 1999
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Figura 3

A Sala São Paulo, 

em foto de Agnes Melis (1999)

Figura 4 

Colunas coríntias na Sala São Paulo, 

em foto de Luiz Carlos Felizardo (1999)
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Uma ressalva: não quero reduzir a experiência de apreciação de um 

concerto sinfônico a uma prática de distinção social nem propor que o projeto 

de criação da Sala São Paulo e todo o investimento na Osesp se resumam ao 

aprofundamento do poder simbólico das elites paulistanas. A instalação da 

orquestra em sua sede trouxe novidades importantes, como o adensamento da 

vida musical em São Paulo e no Brasil e a relativa democratização do acesso 

aos concertos, com ingressos a preços muito inferiores aos praticados pelas 

principais instituições de música clássica da época (Teperman, 2016).

Isso dito, sem a dimensão mundana é impossível atinar com os sentidos 

em jogo no processo da chamada reestruturação da Osesp. John Neschling (2009) 

rememora o sentimento de sucesso quando, em meados de 1998, já instalada no 

recém-reformado Teatro São Pedro, a orquestra passou a contar com cerca de 

500 ouvintes em cada uma de suas duas apresentações semanais. Diz o maestro: 

“A imprensa interessou-se pela novidade e certo dia li, na coluna da Joyce Pasco-

vitch, um comentário sobre um concerto da Osesp. Tratava-se de um comentário 

mundano sobre o que estava se passando no Teatro São Pedro. Ao perceber que 

as colunas sociais começavam a divulgar o nosso trabalho, acreditei que está-

vamos, agora sim, no limiar do sucesso” (Neschling, 2009:148, grifo meu).

A relevância atribuída por Neschling às colunas sociais, tomadas como 

índice de sucesso, é reveladora do lugar público que se pretendia e lograva 

ocupar. Para retomar a formulação do maestro, era importante fazer dos con-

certos um acontecimento “mundano” – termo que, na definição vernacular pro-

posta por Houaiss (2015), “caracteriza o mundo (‘vida em sociedade’) em seus 

aspectos convencionais e superficiais (formalidades, etiqueta etc.)”, especifi-

camente da “sociedade elitizada”. Em suma, Neschling destacava e valorizava 

o fato de que a participação nos concertos da orquestra começava a se tornar 

objeto de cobiça por setores da elite. 

Os conteúdos divulgados nas colunas sociais são de interesse tanto das 

pessoas retratadas quanto de leitores pertencentes a grupos com menos proemi-

nência social, política, cultural ou econômica e que almejam participar da comu-

nidade de colunáveis. Nos anos seguintes, assuntos da Osesp viriam a ser trata-

dos regularmente nas colunas sociais dos dois principais jornais paulistanos, o 

que nem sempre gerou impacto positivo para Neschling, uma vez que o espaço 

também passou a abrigar as disputas de poder e prestígio no interior das elites. 

Nenhum concerto, entretanto, voltaria naturalmente a receber tanto 

destaque quanto o de 9 de julho de 1999. A presença do presidente da Repúbli-

ca exigiu forte esquema de segurança. Na Praça Júlio Prestes, policiais militares 

faziam um cordão de isolamento até que os convidados, com suas “estolas e 

casacos de pele em profusão”, descessem de seus “carros pretos importados 

com chofer” (Menezes, 1999) e ingressassem numa passarela que os levava da 

rua até o portão principal da sala, num “desfile de joias inimaginável na região 

central da cidade” (Bresser, 1999).
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O responsável pela lista de convidados foi Osvaldo Martins, secretário de 

Comunicação, em operação coordenada por Claudio Damasceno, chefe do ceri-

monial da Secretaria de Estado da Cultura. Covas dera uma instrução com enun-

ciado simples, mas de difícil realização: que todas as cadeiras fossem ocupadas 

e que nenhum convidado ficasse de fora. Como qualquer organizador de churras-

co bem sabe, é impossível ter certeza, até a última hora, quem de fato virá. O 

protocolo de confirmação RSVP pode, no máximo, amenizar o problema. Christi-

ne Starr (2013: 212-213), funcionária do Cerimonial do Palácio dos Bandeirantes 

relata o “trabalhão enorme” que tiveram no “preparo da lista de convidados, envio 

de convites, confirmação de presenças e recepção dos convidados. […] Os convites 

foram enviados com protocolos e muito controlados, pois a procura era grande”.

Não haviam sido oferecidos lugares na sala para amigos e familiares dos 

músicos da orquestra, e essa foi a brecha encontrada por Martins e Damasceno 

para atender à ordem do governador. Foi instalado um telão no saguão contíguo 

à sala de concerto, no qual esses convidados ma non troppo poderiam acompa-

nhar o espetáculo, com a deixa de que seriam levados a ocupar eventuais ca-

deiras vazias no anfiteatro, na ausência dos convidados à vera. 

A celebração daquela noite tinha caráter fortemente político e institucio-

nal, e não se restringia aos interesses específicos do “mundo da cultura”. Tanto 

que a parte mais importante da cota de convites foi oferecida a figuras da polí-

tica: ministros, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais e esta-

duais, vereadores, secretários de Estado, representantes do Tribunal de Contas 

do Estado, do Tribunal de Justiça – todos ou boa parte na companhia de seus 

cônjuges. Uma fração da sociedade para a qual o dress code do “passeio comple-

to”, indicado no convite da inauguração, era pouco diferente da roupa do dia a 

dia.18 Também foram chamados empresários de porte e os cabeças dos principais 

veículos de comunicação, além de personagens ligados aos vários setores da 

cultura: teatro, cinema, música, artes plásticas, dança etc.

Não surpreende que o mais completo relato da inauguração da Sala São 

Paulo publicado nos jornais da época tenha sido feito por um colunista social, 

Cesar Giobbi, do Estadão. Flavio Moura (1999), repórter do Jornal da Tarde, regis-

trou que as áreas em que os jornalistas podiam circular na EJP “eram restritas, 

o que dificultava o acesso a quase todos os convidados”. Giobbi (1999b) explica 

que os convidados foram divididos em diferentes categorias: “Quem só tinha 

convite ficou na plateia. Quem tinha credencial vermelha pôde subir ao andar 

dos camarotes. Mas para entrar no balcão nobre,19 transformado em camarote 

presidencial, era preciso uma amarela”. O registro que o colunista faz da che-

gada dos convidados é particularmente eloquente: 

Pouca gente escapou das vaias dos funcionários do Banespa, na entrada da Es-

tação Júlio Prestes, sexta-feira, na inauguração da Sala São Paulo. Os manifes-

tantes se divertiam, com batucada e apitos, tanto são funcionários públicos com 

o emprego e o futuro garantidos. Só temem a privatização. Que virá. Bem feito. 



258

dissonância em concerto: a inauguração da sala são paulo
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

8.
01

: 2
45

 –
 2

72
, j

a
n

.–
 a

br
., 

20
18

Aplausos só para poucos, como Raul Cortez e Marta e Eduardo Suplicy. Júlio 

Neves escapou, porque chegou com d. Paulo Evaristo Arns. Sobrou até para Plínio 

Marcos, que estava tão chique que não foi reconhecido… (Giobbi, 1999b)

Como é próprio do formato da coluna social, Giobbi adota sem peias um 

ponto de vista de “classe”,20 olhando para o mundo “de cima para baixo”. Re-

portagens de época relatam que havia vários grupos de manifestantes: alguns 

ligados a organizações estudantis de esquerda; outros a diferentes movimentos 

de moradia; além dos funcionários do Banespa, que havia sido federalizado e 

estava em vias de ser privatizado. O colunista prefere dirigir sua crítica a estes 

últimos que, graças a um suposto futuro garantido21 se “divertiam com batucada 

e apitos”, instrumentos de folguedos populares que não teriam lugar nos naipes 

de uma orquestra sinfônica como a que tocaria em instantes. 

A operação é dupla: enfatizar a grandeza do empreendimento cultural 

(sala de “beleza embasbacante” e “som de primeiro mundo”) e passar uma régua 

nas demandas dissidentes, tornando-as igualmente apolíticas e desimportan-

tes, ao sugerir que os manifestantes são um bando de fanfarrões, a cantar e 

dançar por diversão. 

Em tom irônico, Giobbi alerta que os manifestantes só temem uma coisa: a 

privatização, para então disparar: “que virá. Bem feito.” O viés do comentário não 

deixa dúvidas sobre o lugar social de onde fala o narrador e sobre o conteúdo ideo-

lógico que defende: o “fundamentalismo neoliberal”, que marcou o primeiro gover-

no de Fernando Henrique (Sallum Jr., 1999) e que, se começava a ser relativizado, 

ainda era a opinião hegemônica em boa parte do empresariado e da mídia.22

O estilo franco do colunista denota a confiança de encontrar cumplici-

dade no público leitor que, se não estava fisicamente presente na inauguração 

da Sala, projeta-se como parte dessa vida mundana; uma comunidade de lei-

tores (e potenciais frequentadores de concertos) que compartilha visões e ex-

periências de mundo. 

Isso fica ainda mais claro quando Giobbi nota que poucos escaparam das 

vaias ao entrar na Sala São Paulo. Na leitura do colunista, os convidados com-

poriam um todo coerente,23 em oposição à categoria dos não convidados (e não 

leitores de coluna social), representados pelos manifestantes. Entre os convida-

dos não vaiados estavam Marta e Eduardo Suplicy, além de d. Paulo Evaristo Arns. 

O dramaturgo Plínio Marcos foi vaiado mas, segundo Giobbi, por engano – é que 

estava “surpreendentemente chique”. Em suma, a presença de quadros ligados 

ao PT ou a um imaginário de esquerda era restrita aos de extração quatrocento-

na, eclesiástica ou desbundada. Se isso emprestava certo verniz republicano ao 

evento, este estava longe de perder suas tintas amarela e azul – cores do tucano 

que simboliza o PSDB e que predominam nos acabamentos do mobiliário na 

sala de concertos (cadeiras e revestimentos de pau-marfim amarelo claro e al-

mofadas azuis).24 
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Em se tratando da inauguração de um aparelho cultural público, não 

surpreende que o evento tenha tido forte viés político e que os organizadores 

tenham buscado valorizar a gestão à frente da empreitada (e, no embalo, o 

partido e a coalizão no poder), com descerramento de placa e fotos oficiais. 

Tampouco surpreende que se tenha tornado palco de manifestações políticas 

de oposição (“Fora Covas”; “Fora FHC”; “Fora FMI”). Afinal, o início do segundo 

mandato de Fernando Henrique Cardoso na presidência da República foi mar-

cado por altos índices de impopularidade, em grande parte pela crise de des-

valorização do real.25 Além do desgaste ligado aos desdobramentos da privati-

zação do Banespa ou às desocupações na região da Luz, o governo do estado 

enfrentara graves denúncias nas semanas anteriores à inauguração da Sala São 

Paulo, envolvendo a própria reforma da Estação Júlio Prestes.26 

Não escapou a nenhum dos jornalistas, e nem mesmo a Giobbi, a per-

cepção das manifestações na entrada da sala como ruído, contrastando com “o 

som de primeiro mundo” do interior. Para Cassiano Elek Machado (1999), os 

manifestantes batucavam num “protesto sincopado”. Também na Folha, Irineu 

Franco Perpétuo (1999) observou: “Os perfumados convidados do concerto fe-

chado da sexta à noite tiveram seus ouvidos poupados da manifestação contra 

a privatização do Banespa, que ocorria do lado de fora”. Giobbi (1999b) não se 

furta a descrever a “batucada e apitos” com que os manifestantes “se divertiam”. 

Flávio Moura (1999, grifo meu) provoca ainda mais, com um lead irônico: “Vai 

começar o espetáculo. Regidos por um maestro maltrapilho, os integrantes da 

orquestra afinam seus instrumentos. São apitos, panelas, tambores, colheres. 

Segurando faixas, o coro emposta a voz. O maestro dá o sinal, e soam os pri-

meiros acordes dissonantes”.

Machado (1999, grifos meus) transcreve a fala de uma manifestante: 

“Esse teatro é uma palhaçada. Aqui na alameda Nothmann, existe um casarão 

com 150 famílias e o governo não faz nada. Mas gasta uma fortuna pra fazer 

espetáculo para eles mesmos”.27 Ela se referia a um prédio ocupado pela primei-

ra vez em 1983 e tornado um cortiço conhecido como “Casarão”. Como relata 

Beatriz Kara José (2007), as negociações para a desocupação do imóvel se es-

tenderam durante anos, sem solução. Um dos “complicantes” era o fato de que 

as famílias reivindicavam o direito de permanecer na área central, recusando 

ofertas para que se instalassem em conjuntos habitacionais nas periferias. Em 

agosto de 1995, as famílias foram despejadas, mas o casarão seria ocupado 

novamente em 1997, então integrado ao Fórum de Cortiços e Sem Tetos de São 

Paulo. Segundo Kara José (2007), algumas famílias que participaram da nova 

ocupação haviam sido vítimas dos despejos nas imediações do Teatro São Pedro 

– na ocasião da obra que permitira ali a instalação provisória da Osesp (Teper-

man, 2016). A reintegração de posse seria executada em 2001, para que o imó-

vel passasse a abrigar o Museu da Energia – mais um edifício histórico trans-

formado em equipamento cultural para servir como “âncora para a requalifi-



260

dissonância em concerto: a inauguração da sala são paulo
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

8.
01

: 2
45

 –
 2

72
, j

a
n

.–
 a

br
., 

20
18

cação urbana ao seu redor, além de polo de atração da cultura mundial” (Mu-

arrek, 1997), como defendiam certos urbanistas com grande influência na 

formatação dos discursos dos líderes da Secretaria de Cultura à época, e nota-

damente a Associação Viva o Centro.28 

Dois dias após a inauguração da Sala São Paulo, uma reportagem da 

Folha de S. Paulo notifica que os usuários de crack que costumavam povoar a 

região da Luz haviam “sumido”. Um tenente-coronel da PM entrevistado decla-

rou: “Durante duas semanas tivemos a preocupação de fazer uma varredura 

em toda a área para minimizar o problema […] Há estudos para retirada dos 

travestis, também” (Menezes, 1999, grifo meu). O policial sinalizava ainda que 

a “varredura” em hotéis e bares iria continuar. Pelo tom de suas afirmações, 

fica claro como ele havia incorporado a essência do discurso urbanístico em 

voga: “A tendência é que com a inauguração do teatro melhore o nível da região, 

que está tomada por esse tipo de pessoas” (Menezes, 1999, grifos meus).

A aposta numa idealizada capacidade purificadora da música clássica 

aparece como contraface dessa política higienista. Como se a música clássica 

tivesse o poder de transformar jovens negros e pobres, viciados em crack, em 

distintos melômanos de cabelos brancos e hábitos refinados. É como se espe-

rassem que a Osesp, instalada na Sala São Paulo, pudesse funcionar como um 

flautista de Hamelin às avessas, atraindo legiões de pessoas ricas e suposta-

mente cultas, que fariam da Luz um bairro ilustrado, enquanto os “ratos” eram 

enxotados pela polícia.

No âmbito deste artigo, basta ressaltar o fato de que o esforço de des-

politização que se nota no relato de Giobbi mostra seus limites diante da es-

tridência das vozes dissonantes do lado de fora da Sala.

Mahler ambicionava fazer uma sinfonia “do tamanho do mundo”, que 

trouxesse o mundo para dentro da música. A fanfarra tocando de fora da sala 

de concertos na “Sinfonia Ressurreição” é apenas o recurso estético mais elo-

quente a respeito desse programa totalizante. O fato de que em 9 de julho de 

1999 houvesse outra fanfarra além da fanfarra de Mahler – a dos manifestantes 

– faz pensar se não seria sempre assim. A música na sala de concertos está cons-

tantemente ameaçada pelos ruídos da cidade, e é só nessa relação tensa que 

podem ser descortinados os sentidos de uma performance musical – que é tam-

bém uma performance social.

Irineu Franco Perpétuo (1999), crítico da Folha destacado para cobrir o 

concerto de 9 de julho, registrou que “o momento mais intimista da sinfonia (o 

solo de trompa em eco no último movimento) foi destroçado pelo matraquear 

de um walkie-talkie”. O mundo “fora” da música é mais barulhento do que 

Mahler – ou qualquer compositor ou regente – poderia prever. 

O mundo estava fora da Sala, apitando e batendo panela ou fumando 

crack; estava também na plateia, dividido em crachás amarelos, verdes e ver-

melhos; e, claro, no palco, com mais de 200 músicos (sem falar na fanfarra no 
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backstage). Os ruídos e contradições de São Paulo estavam e permaneceriam, 

dentro e fora da sala, em todos e em cada um dos concertos que a Osesp apre-

sentou desde então, por melhor que fosse o isolamento acústico da sala, por 

mais enlevados que tenham se sentido músicos e espectadores, por mais que 

as notas de programa falassem em forma-sonata, modulações harmônicas, mu-

danças de compasso, Viena, Paris.

Recebido em 19/1/2017 | Revisto em 10/9/2017 | Aprovado em 11/9/2017

Ricardo Teperman é doutor em antropologia pela USP, 

editor na Companhia das Letras e editor executivo de 
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 NOTAS

1 Lembro ainda os vários historiadores que tomam o pro-

blema da produção coletiva de um começo ou de uma 

tradição. Ver Connerton (1999), Hobsbawn (1984) e Staro-

binski (1989).

2 Este artigo apresenta parte dos resultados da tese de dou-

torado defendida em 2016, na Faculdade de Filosofia, Le-

tras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

(FFLCH-USP), com o título Concerto e desconcerto – um estu-

do antropológico da Osesp na inauguração da Sala São Paulo. 

Uma versão preliminar deste artigo foi apresentada no 

SPG 15 – Intelectuais, cultura e política, organizado pelos 

professores Lidiane Soares Rodrigues e Alexandre Berga-

mo, durante o 40o encontro anual da Anpocs, em 2016. 

Agradeço a Sergio Miceli, comentador na ocasião, bem 

como aos organizadores do SPG 15. Também agradeço aos 

pareceristas de Sociologia & Antropologia os comentários.

3 José Miguel Wisnik (1999: 42) traz reflexões valiosas sobre 

a sala de concertos como simulacro de câmara anecoica: 

“A inviolabilidade da partitura escrita, o horror ao erro, o 

uso exclusivo de instrumentos melódicos afinados, o si-

lêncio exigido à plateia, tudo faz ouvir a música erudita 

tradicional como representação do drama sonoro das al-

turas melódico-harmônicas no interior de uma câmara 

de silêncio onde o ruído estaria idealmente excluído (o 

teatro de concerto burguês veio a ser essa câmara de re-

presentação)”.

4 Como discuto em Teperman (2016), mais do que uma de-

cisão baseada apenas em critérios acústicos, a opção pe-

lo forro móvel foi decorrente do desejo de preservar a 

visibilidade dos dois pavimentos superiores e de seus vi-

trais (Marco & Zein, 2007). 

5 A pedra de toque do conceito de autonomia da música 

talvez seja a resenha feita por E.T.A. Hoffmann para a 

“Quinta Sinfonia”, de Beethoven, publicada pela primeira 

vez em julho de 1810, no célebre Allgemeine Musikalische 

Zeitung. Nesse breve texto, Hoffmann defende a música 

instrumental (por oposição à música cantada, que conta 

com associação da poesia) como a única que pode ser con-

siderada uma “arte autônoma” – e mais, a única arte pro-

priamente romântica, pois tem “como único objeto a ex-
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pressão do infinito” (Locke & Hoffmann, 1917: 127). Além 

de propor a ideia de que a música apresenta ao ser huma-

no um “reino desconhecido”, que nada tem a ver com o 

“mundo sensual” que nos rodeia, o autor fundamenta sua 

análise no rigor estrutural da composição, como a desta-

car sua autossuficiência hermenêutica: tudo o que há 

para se entender sobre a obra está na própria obra.

6 Ao assumir a direção, em 1973, da então chamada Orques-

tra Sinfônica Estadual, Eleazar de Carvalho também re-

presentara (e se fizera representar) como uma novidade 

em relação às experiências pregressas do conjunto. Em 

1983, o maestro organizou uma série de concertos em 

comemoração ao “décimo aniversário” da Osesp; em 1993, 

repetiu a dose, na comemoração dos “20 anos”.

7 Note-se que os termos em que se dava o debate sobre a 

Luz são em grande medida os mesmos que de maneira 

geral pautavam a discussão sobre a revitalização do Cen-

tro. Ver Frúgoli Jr. (2006).

8 Cerca de 10% dos custos da reforma da EJP para a criação 

da Sala São Paulo foram captados via Lei Rouanet. As em-

presas envolvidas foram Telefônica, Nossa Caixa e Bank 

Boston, além da AES Eletropaulo (Teperman, 2016).

9 No campo oposto, vale destacar a criação, já nos anos 2000, 

do Fórum Centro Vivo, reunindo dezenas de grupos de di-

ferentes áreas de atuação: movimentos sociais, pastorais, 

estudantes e professores universitários, organizações não 

governamentais e grupos de educação, arte e mídia inde-

pendente. O coletivo tinha como norte ações e discussões 

a respeito do direito das pessoas pobres de permanecer no 

Centro e foi criado em reação à hegemonia das pautas pro-

postas pela Associação Viva o Centro (como fica claro na 

própria escolha do nome).

10 Lembre-se de que, para Adorno (1992: 1016), “desde Kant e 

Beethoven a filosofia e a música alemãs se tornaram um 

único sistema”. Sobre os interesses literários e filosóficos 

de Mahler, ver também Solvik (2007) e Fischer (2011). Ador-

no (1992: 84 também comenta o fato de que Debussy tenha 

ostensivamente abandonado a sala durante a estreia pari-

siense da “Sinfonia no 2”: “Ele ficou chocado pelo que lhe 

pareceu uma monstruosidade de dimensões inf ladas se 

medida pelos critérios da clareza e da distinção”. O próprio 
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Mahler só superou a duração da “Segunda” uma vez, jus-

tamente na sinfonia seguinte, de número 3 (com dez mi-

nutos a mais). Vale notar ainda que, com a “Oitava”, apeli-

dada de “Sinfonia dos Mil”, o compositor superou a “Segun-

da” no número de músicos participantes. Ver ainda Almei-

da (2007) e Schorske (1981; 1982). O etnomusicólogo Bruno 

Nettl (1989) ironiza o fato de que “o conceito de valor mu-

sical na tradição artística do Ocidente seja associado de 

maneira íntima a tamanho. Usa-se a palavra ‘grande’ como 

sinônimo de excelente. Um estudante de composição que 

esteja em busca de um título acadêmico de relevo deve, via 

de regra, apresentar uma peça ‘grande’, longa e para gran-

de formação”.

11 Richard Wagner decretou que o ciclo da música sinfônica 

estava encerrado: seu conceito de Gesamtkunstwerk só per-

mitia a criação de dramas musicais, para usar a expressão 

consagrada por Carl Dahlhaus. Na formulação de Garten-

berg (1978: 225), Mahler tomou a ideia wagneriana de Ge-

samtkunstwerk e a aplicou às sinfonias, gênero que o com-

positor de óperas considerava morto. 

12 “Die Symphonie muss sein wie die Welt. Sie muss alles umfassen” 

(Mahler apud Lebrecht, 1988: 218).

13 Várias observações de comentadores reforçam esse as-

pecto. “Mahler não deixou nada para a decisão dos intér-

pretes, que ele acreditava terem uma tendência para o 

desleixo” (Barham, 2007). E o próprio compositor afirmou 

em carta a Natalie Bauer-Lechner (apud Revers, 2007): 

“Exijo que tudo seja escutado da maneira como soa no meu 

ouvido interno. Para alcançar isso, exploro ao máximo 

todos os meios disponíveis”.

14 Reaproveito aqui as formulações de Samuel Titan Jr. (2011) 

a respeito da “Nona Sinfonia”, de Beethoven, peça fre-

quentemente comparada com a “Segunda Sinfonia”, de 

Mahler. Sobre essa comparação, ver Taruskin (2010).

15 O próprio Mahler escolheu sua “Sinfonia n0 2 em Dó Me-

nor”, composta entre 1888 e 1894, para o concerto de des-

pedida de sua atuação como diretor da Ópera de Viena, 

em 1907. Em 24 de novembro de 1963, Leonard Bernstein 

regeu a “Sinfonia no 2” em um concerto televisionado em 

tributo ao presidente John F. Kennedy, assassinado dois 

dias antes. Em setembro de 2011, por ocasião dos dez anos 
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do ataque às torres gêmeas, a Filarmônica de Nova York 

programou a mesma peça. Em 1997, John Neschling havia 

regido a “Sinfonia no 2”, de Gustav Mahler, por ocasião da 

reabertura do Teatro Massimo de Palermo, na Sicília, do 

qual era diretor artístico.

16 Adorno (2009: 225) é um dos autores que observaram a 

transferência gradual de responsabilidade ao maestro: 

“No fim do século XIX, a relevância do regente de orques-

tra aumenta em proporção à complexidade das obras”.

17 O caderno traz também textos introdutórios de John 

Neschling, Claudia Toni (diretora executiva da orquestra) 

e Russell Johnson, presidente da Artec, empresa de enge-

nharia norte-americana responsável pelo projeto acústi-

co da sala, além de notas de programa, biografias dos 

regentes e solistas, e, ao final, fotos de todos os músicos 

e funcionários da Osesp.

18 Terno e gravata é o figurino cotidiano de políticos e gran-

des empresários. No caso das mulheres é que o dress code 

“passeio completo” gera maior expectativa, aliás como 

mostram as reportagens da época, que destacam justa-

mente as roupas, joias e adereços. Os músicos de orques-

tra costumam seguir um código de vestimenta estrito, 

definido por regimento. O inusual aqui é o estabelecimen-

to de dress code para os convidados, procedimento que se 

repetiria em efemérides, como nos concertos de comemo-

ração do aniversário da orquestra (60 anos em 2014, por 

exemplo). 

19 Trata-se da área hoje denominada “balcão mezanino”. 

20 Uso aqui a categoria classe social de maneira larga, en-

tendida como “grupo social definido, de um lado, pela 

quantidade de riqueza apropriada e, de outro, por três 

dimensões de identidade: temporal, cultural e coletiva”. 

Baseio-me no breve balanço sobre o tema realizado por 

André Singer (2012), que cita a definição acima, original-

mente formulada pelo sociólogo Louis Chauvel, e que 

constitui um esforço para aproveitar contribuições tanto 

da tradição marxista quanto da tradição weberiana.

21 Subentende-se que Giobbi fazia menção ao direito à apo-

sentadoria como funcionários públicos, e que este seria 

menos legítimo do que um futuro garantido pela proprie-

dade e pela renda.
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22 Sallum Jr. sugere que a manutenção do fundamentalismo 

neoliberal no primeiro mandato de FHC foi uma decisão 

estratégica para assegurar o controle sobre o sistema po-

lítico. Para o autor, havia indícios de que o segundo man-

dato teria viés “liberal-desenvolvimentista”. Diz Sallum 

Jr. (1999: 42): “Quanto mais o governo dispõe de prestígio 

político, menos necessidade tem de recorrer à distribuição 

de recursos específicos, no estilo clientelista. Na arena 

da influência, onde Fernando Henrique podia obter parte 

desse prestígio político para si e para seu programa, sua 

posição também era muito favorável. Os órgãos de comu-

nicação de massa e a maioria dos “formadores de opinião” 

já aderira, há bastante tempo, à perspectiva mais liberal 

e internacionalizante que orientava o novo bloco hege-

mônico. Em especial, o próprio presidente da República 

era apresentado de forma extraordinariamente favorável”. 

Marcos Nobre (2013: 67) defende que é “ambíguo o adjeti-

vo ‘neoliberal’ quando aplicado ao período FHC”, mas sua 

ênfase é no fato de que o Plano Real e o projeto de esta-

bilização econômica se alinhavam com o modo neoliberal 

de colocar-se na “lógica do inevitável” (p. 71). Ver também 

Arbix (2002) e Nobre & Torres Freire (1998).

23 Reúno a seguir os convidados citados por Giobbi (1999b): 

Raul Cortez (ator), Marta Suplicy (ex-deputada federal e 

candidata derrotada ao governo do estado pelo PT), Eduar-

do Suplicy (senador), Júlio Neves (arquiteto), d. Paulo Eva-

risto Arns (cardeal), Plínio Marcos (dramaturgo), Carmo 

Sodré Mineiro (conselheira do Comunidade Solidária, ver 

nota abaixo), Wagner Ibrahim (médico, ver nota abaixo), 

Mario Covas e Lila Covas (governador do estado de São Pau-

lo e primeira-dama), John Neschling (maestro da Osesp), 

Fernando Henrique Cardoso e Ruth Cardoso (presidente da 

República e primeira-dama), família Fasano (donos de res-

taurantes), José Serra e Mônica Serra (ministro da Saúde e 

esposa), Horácio Lafer Piva (presidente da Fiesp), Emerson 

Kapaz (deputado federal) e sua esposa Laura [Janina Ho-

siasson] (professora universitária), Fabrizio Fasano, Pedro 

Piva (senador) e sua esposa Silvia, Francisco Weffort (mi-

nistro da Cultura), Marcos Mendonça e Lucia Mendonça 

(secretário de Cultura e esposa), Tasso Jereissati e Renata 

Jereissati (governador do Ceará pelo PSDB e primeira-da-
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ma), Dante de Oliveira (governador do Mato Grosso pelo 

PSDB), Maria Helena Gregori (esposa do ministro da Justiça, 

José Gregori), Celso Pitta e Nicéa Pitta (prefeito e primeira-

dama de São Paulo), Pimenta da Veiga (ministro das Comu-

nicações), Claudia Costin (ministra da Administração e da 

Reforma do Estado).

24 Agradeço a Elisa Kluger a observação. No livro que documen-

ta a reforma da Estação Júlio Prestes, a opção é justificada 

pela “resistência ao requinte, que denotaria excesso, mas 

não necessariamente ao refinamento – que implica em refle-

xão e aperfeiçoamento, ou ainda busca de certa pureza quí-

mica. Dentro da sala, a paleta é restrita e as cores são poucas, 

talvez apenas uma: o azul profundo que impregna a maioria 

dos detalhes, enquanto a madeira clara faz o discreto jogo de 

aspiração a um dourado ausente, compondo com o branco 

marmóreo dos estuques pré-existentes” (Marco & Zein, 

2001). 

25 Entre junho de 1998 e junho de 1999, o dólar passou de R$ 

1,16 a R$ 1,78 (dados disponíveis em www.bcb.gov.br), e 

as taxas de juros atingiram astronômicos 45% ao ano, “na 

tentativa de conter pressões inf lacionárias” ( Juro básico, 

1999). Em 2003, após encostar nos R$ 4,00, o dólar se es-

tabilizou na casa dos R$ 3,00. Sobre a crise da desvalori-

zação do real, ver Nobre (2013). Sobre compra de votos 

para a reeleição, ver Rodrigues (1997).

26 O consórcio formado pelas construtoras Triunfo e Accio-

na venceu a concorrência para as obras de restauro, re-

forma e adequações da Estação Júlio Prestes, sendo con-

tratado em outubro de 1997. Em março de 1998, o consór-

cio solicitou à Secretaria de Cultura a inclusão de uma 

terceira empresa, a Spenco Engenharia e Construção, 

obtendo decisão favorável. Meses depois, o caso geraria 

polêmica, uma vez que a Spenco era de propriedade dos 

mesmos sócios da Construtécnica, a principal doadora da 

campanha de Covas, e não poderia ter sido aceita no con-

sórcio por ser concordatária desde 1994, o que é ilegal 

segundo a lei de licitações (lei 8.666, art. 3). O principal 

agravante era o fato de que a Spenco e a Construtécnica 

eram responsáveis por seis obras de vulto da Secretaria 

de Cultura: Estúdios Vera Cruz, Teatro São Pedro, Arquivo 

Histórico do Estado e Bolsa do Café, além da reforma do 
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DISSONÂNCIA EM CONCERTO: A INAUGURAÇÃO 

DA SALA SÃO PAULO

Resumo

Neste artigo proponho uma análise do concerto de inau-

guração da Sala São Paulo, em 9 de julho de 1999, evento 

que entendo ser o principal marco da chamada reestrutu-

ração da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 

(Osesp), iniciada após a morte de Eleazar de Carvalho, em 

setembro de 1996. A escolha da data da inauguração (9 de 

julho) e do nome do concert hall (Sala São Paulo) são alguns 

dos muitos índices que revelam o sentido de um projeto 

de orgulho paulista, em que os conflitos e contradições da 

experiência social seriam borrados pela a dimensão supos-

tamente universal e atemporal da música clássica. Por meio 

de um esforço de reconstrução de tipo etnográfico do even-

to de inauguração, discuto de que maneira vozes dissonan-

tes se fizeram ouvir, revelando as contradições do projeto 

da orquestra. 

DISSONANCE IN CONCERT: THE OPENING OF 

THE SALA SÃO PAULO

Abstract

In this article I discuss the inauguration of the Sala São 

Paulo concert hall, the headquarters of OSESP, on July 9th 

1999, the landmark event in the ‘restructuring’ of the or-

chestra, a process that started after the death of maestro 

Eleazar de Carvalho. The choice of the event’s date (July 

9th) and of the name of the concert hall (Sala São Paulo) 

indicate the effort made to create an idea of ‘Paulista pride,’ 

in which the conflicts and contradictions of social experi-

ence were to be erased by the timeless and universal prop-

erties of classical music. Through an ethnographical re-

construction of the inauguration concert, I discuss how 

dissonant voices have found their way to be heard, reveal-

ing the contradictions of the orchestra’s project.
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orquestras sinfônicas; 

Osesp; 

Sala São Paulo;

etnografia.
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O movimento antropofágico, expressão do modernismo brasileiro, surge em 

um tempo marcado pela preeminência da temática da identidade nacional na 

cultura brasileira, incidindo sobre o panorama de controvérsias em torno da 

definição do caráter da modernidade brasileira, a partir do reconhecimento dos 

fatores determinantes da originalidade da formação da nação e das formas 

históricas de sua inserção na civilização ocidental. Uma tensão entre o local e 

o universal caracterizou o modernismo brasileiro. Tensão que não se traduzia 

em antagonismo, mas se harmonizava na afirmação da primazia do nacional. 

Um impulso universalista orientava o movimento, manifesto, sobretudo, na 

assimilação das vanguardas artísticas europeias. Contudo, a incorporação do 

dado estrangeiro pressupunha uma reinvenção, por meio da adaptação às con-

dições do meio nacional. Postura, portanto, que não compreendia um rechaço 

irrestrito ao cosmopolitismo, mas se corporificava na absorção inventiva e crí-

tica do acervo cultural europeu. No âmbito do projeto da antropofagia, a defi-

nição do nacional não procedia da mera exaltação da paisagem tropical ou da 

idealização de traços da cultura. Não era evasivo ou ufanista o olhar antropo-

fágico sobre a realidade brasileira. A indignação ante a ideia de conceber o 

Brasil como réplica da cultura europeia conduz à necessidade de pensar a exis-

tência de uma tradição brasileira no interior da civilização ocidental. A antro-

pofagia oswaldiana representa um itinerário original e audaz, no interior do 

modernismo e da cultura brasileira, de construção de um discurso e de uma 
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realidade no entrecruzamento do nacional e do universal. Roteiro sincrônico 

de redescoberta do instinto bárbaro de devoração, incrustado no tempo-espaço 

mítico da originalidade nativa e tornado princípio estruturador de novas formas 

de vida e expressões culturais conformadoras da nação, no confronto com di-

ferentes matrizes civilizacionais. Não há sentido de redenção de um passado 

fossilizado por meio de sua restauração plena no presente, mas recuperação 

de uma força primeva latente, soterrada pelo servilismo político e cultural de-

corrente de práticas colonialistas. Uma condição propiciadora de uma relação 

criadora e autônoma com as diferentes tradições e com as conquistas materiais 

e simbólicas da modernidade. 

A antropofagia encerra em seu conteúdo programático um forte compo-

nente de emancipação do homem, recorrentemente revelado em imagens utó-

picas. O nativo que habitava a costa atlântica no momento da conquista euro-

peia fundou comunidades assentadas em formas de vida favorecedoras do livre 

trânsito de impulsos naturais instintivos, avessas aos imperativos de uma mo-

ralidade e de um aparato institucional opressores. Era um reino da igualdade 

e da liberdade que afinal se constituía, ganhando feições de uma utopia reali-

zada, perdida no passado pré-cabralino. Divisá-la, contudo, não significava 

nutrir qualquer esperança de restaurá-la no presente. Aquela experiência havia 

sido irremediavelmente destruída pelas iniciativas de colonização e povoamen-

to do território brasileiro encetadas pelos portugueses. Mas um instinto bárba-

ro de agressividade e resistência havia sido legado pelo indígena, permanecen-

do latente na cultura nacional e devendo ser recuperado para deflagrar o com-

bate contra as estruturas valorativas e políticas coloniais ainda vigentes. Essa 

atitude, em confluência com as transformações geradas por um cenário de 

acirramento do processo de dissolução dos fundamentos da civilização ociden-

tal, quando as inovações técnicas da modernidade poderiam ser apossadas de 

forma mais lúdica e criativa pelo homem, abriria caminho ao advento de uma 

nova era utópica, em um futuro próximo.1 Essa é, em linhas gerais, a visão do 

movimento antropofágico acerca do que se poderia considerar um ciclo utópi-

co2 em curso no Brasil, com seus desdobramentos nos dias atuais, a qual se 

pretende analisar neste artigo. Para tal, serão examinadas as principais refe-

rências e elaborações sobre o tema surgidas tanto na Revista de Antropofagia, 

marco inaugural do movimento, como em certos escritos de Oswald de Andra-

de, igualmente relevantes para a sua compreensão. Alguns diretamente atre-

lados à experiência do movimento antropofágico, como o livro Serafim Ponte 

Grande, cujas páginas guardam imagens utópicas de expressiva significação 

para a investigação proposta. Outros, embora distantes temporalmente daque-

la experiência, como os ensaios “A crise da filosofia messiânica” e “A marcha 

das utopias”, revelam consonâncias com as teses antropofágicas, tornando 

profícua a análise de determinadas reflexões ali presentes que se mostram 

pertinentes para a realização deste estudo. 
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UTOPIA, IMPéRIO DOS INSTINTOS

Ágil, impetuoso, o nativo peregrino embrenhado na matéria espessa e igualmen-

te móvel da floresta reúne os atributos primordiais da cultura antropofágica, 

segundo uma determinada visão de seus costumes e de suas formas de vida. 

Esparsos nos recônditos da imensidão verde, os habitantes do Brasil pré-cabrali-

no revelavam uma humanidade em estado de natureza. Seus dias transcorriam 

sem a imposição severa de códigos e hábitos opressores, entraves à corrente de 

sentimentos e desejos primários, espontâneos. Polígamos, os laços familiares não 

acarretavam pesadas responsabilidades nem constituíam o núcleo da coesão 

social. “O indio não era monogamo, nem queria saber quaes eram seus filhos le-

gitimos, nem achava que a familia era a pedra angular da sociedade” (Porque 

como, 1975). Ademais, erguia suas malocas sem conhecimento do regime de 

propriedade privada da terra e convivia em harmonia, a despeito da ausência de 

uma autoridade política permanente. Tampouco se dedicava de forma sistemáti-

ca a atividades produtivas destinadas ao acúmulo de riquezas, entregue ao culti-

vo de uma vida ociosa. O nomadismo, o feitio das práticas conjugais, as formas 

de interação social e com o meio refletem a vigência do princípio da “posse contra 

a propriedade” (Andrade, 1975b), a imperiosidade da divisa “só me interessa o que 

não é meu” (Andrade, 1975a: 3), bases de uma espécie de “direito biológico, que 

admitte a lei emergindo da terra, á semelhança das plantas” (O direito..., 1975).

Aqueles povos formavam sociedades calcadas na simplicidade, condição 

de uma existência alegre e salutar, reagindo com agressividade às intempéries 

que ameaçavam sua ventura. Suas práticas e habilidades respondiam a impul-

sos primitivos não apenas de sobrevivência, mas de deleite, em simbiose com 

o ambiente circundante. A vida operava em função das necessidades do homem 

enquanto ser biológico:

O indio aprendia a caçar, a pescar, a cultivar a terra, a esgrimir o tacape, a de-

vorar os prisioneiros, a cantar os seus hinos de guerra, a tocar a inubia, a pintar 

a f lora e a fauna. Aprendia os meios, emfim, de se utilizar e de se defender da 

opulenta e bravia natureza que o cercava (Rezende, 1975).

Seu éthos consistia, primordialmente, em se apoderar das forças reco-

nhecidas como benéficas e evitar a interferência de elementos prejudiciais, 

mortificadores. Sem dúvida, referenciais significativos para a elaboração das 

diretrizes programáticas do movimento antropofágico: 

Todo nosso julgamento obedece ao criterio biologico. A adjectivação antropofa-

gica é apenas o desenvolvimento da constatação do que é favoravel e do que é 

desfavoravel ao homem biologicamente considerado. Ao que é favoravel chama-

remos bom, justo, hygienico, gostoso. Ao que é desfavoravel chamaremos peri-

goso, besta, etc. (De antropofagia, 1975a).

Ressalta o substrato moral, a escala de valores do selvagem, de onde 

emana o sentido vital igualmente catalisador da operação correlata essencial 

de transformação do tabu em totem.
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Desponta a altivez da antropofagia ritual praticada pelos Tupi costeiros. 

Ato sobretudo religioso, festim sacrificial celebrado pela purificação do grupo 

ofendido em seus brios. Em nada se assemelha a um massacre hediondo, tam-

pouco é encetado para satisfazer um puro desejo de morte ou expressa o há-

bito inveterado de consumo de carne humana. 

Contrapõe-se, em seu sentido harmônico e comunial, ao canibalismo que vem a 

ser a antropofagia por gula e também a antropofagia por fome conhecida através 

da crônica das cidades sitiadas e dos viajantes perdidos (Andrade, 2011a: 138). 

Nada que obscureça a índole aguerrida do nativo, inerente à sua experi-

ência religiosa, no fundo, uma “religião da guerra” (Viveiros de Castro, 2011: 212). 

Movido por um ímpeto de vingança, valor central de seu código de honra, lan-

çava-se contra o inimigo valente, apresado em combate e, após, no banquete 

canibal, imolado, o corpo espedaçado e moqueado, em meio ao alvoroço do 

canto e da dança: “a mortandade (êsse carnaval)” (Machado, 1975). Irrompe o 

tempo sagrado da festa, com seu apanágio de ruptura com a dinâmica dos afa-

zeres cotidianos, sob o primado do gasto e da abundância, impelindo ao rejuve-

nescimento da ordem social: “A economia, a acumulação, a medida definem o ritmo 

da vida profana; a prodigalidade e o excesso, o da festa” (Caillois, 1979: 512; grifos 

do autor).3 A devoração e consequente assimilação das qualidades do oponente 

desatam um processo de reconfiguração da identidade e simbolizam a queda do 

tabu, enquanto resistência do mundo externo, tornado um totem. 

Para a antropofagia, a imagem do índio nu, solto na amplidão da flores-

ta, ressalta o inculto, o bruto, remete ao domínio das criações intocadas pelos 

artifícios da cultura, fonte de pureza e inocência – aspectos de forte significação 

utópica. Predicados que não denotam uma condição cristã de insciência, au-

sência de malícia, mas alheamento aos requintes de uma moralidade corrupta. 

Os aparatos da civilização extraem do homem a dignidade, fazem nascer sen-

timentos torpes, incutem padrões de comportamento e de solidariedade degra-

dados. Coberto de vícios, perde a espontaneidade e o espírito imaginativo, pre-

cursores de uma existência feliz. A roupa é o dogma, são as fórmulas arbitrárias 

da normatividade social, a falácia do racionalismo demiúrgico, exortando ao 

sofrimento e ao trabalho exaustivo, pois “suar e penar é se vestir” (Andrade, 

2011c: 234) Ou, conforme enuncia o Manifesto antropófago: “O que atropelava 

a verdade era a roupa, o impermeavel entre o mundo interior e o mundo exte-

rior. A reacção contra o homem vestido” (Andrade, 1975a: 3). Ao contrário, as 

expressões existenciais do selvagem “são vivas, vigorosas, autênticas, úteis e 

naturais; não fazemos senão abastardá-las nos outros a fim de melhor as adap-

tar a nosso gosto corrompido” (Montaigne, 1996: 195). A reverência aos “cacóe-

tes mentaes da Europa pôdre de civilização” (De antropofagia, 1975b) desvirtua, 

consome seu viço, estiola seu ânimo e o faz surgir estilizado, “de terço na mão” 

(Costa, 1975), “vestido de senador do Império. Fingindo de Pitt. Ou figurando 
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nas operas de Alencar cheio de bons sentimentos portuguezes” (Andrade, 1975a: 

3). Como no ensaio Des cannibales, as fronteiras entre o Ocidente civilizado lu-

minoso e a sombra da selvageria americana deixam de ser nítidas. O mesmo 

efeito causado, embora com ressalvas, pela hipótese rousseauniana de um es-

tado de natureza povoado por homens “livres, sadios, bons e felizes” (Rousseau, 

1997: 94), corrompidos com o advento da sociedade civil, ordenada em torno da 

instauração de um aparato institucional e moral gerador de desigualdade, opres-

são e discórdia.4 

Contudo, o movimento antropofágico não pretende esmaecer os traços 

bárbaros dos costumes nativos, tampouco encontrar eufemismos que amenizem 

a aspereza do significado primário do termo. O bárbaro, em sua cosmovisão, 

mas igualmente nas suas propriedades léxicas, adquire positividade. Os seres 

esquecidos no continente edênico são, de fato, antropófagos, afeitos à guerra. 

Desponta o canibal pagão e aguerrido, exatamente a nódoa inoportuna que 

turva a claridade daquele suposto paraíso terreal bíblico: pródigo, venturoso, 

sempre primaveril, envolto em aragem tépida, salubre, circundado por águas 

caudalosas e límpidas. “É uma cousa tola e que recommenda mal os que vivem 

gritando que o indio brasileiro não comia gente. Comia e muito bem comido” 

(Assumpto..., 1975: 5). Não se sustenta, portanto, o mito do “bom selvagem”, 

inocente, terno, meigo, pacífico, qualidades pretensamente advindas de sua 

vinculação a um estado de natureza. Tampouco há acordo com um mero “ca-

nibalismo de palavras”, confronto injurioso quase subsumido ao plano discur-

sivo, presumivelmente propugnado por Montaigne (Lestringant, 1997). Se o 

festim antropofágico é tomado como metáfora, o cerne do seu significado re-

pousa na violência do ato. A coragem, a hombridade, a valentia, tanto quanto 

o ódio e a reação agressiva são virtudes do guerreiro destemido. 

A ferocidade e resistência dos selvagens do continente verde são procla-

madas, pelo movimento antropofágico, as forças capazes de manter suas pro-

pensões utópicas e desencadear o combate contra o império da moral ociden-

tal, devendo ser resgatadas. Os apanágios consoantes à sua pretensa bestiali-

dade e repugnância se transformam nos símbolos solares de uma humanidade 

liberada. A tacape, repudiaram a cultura europeia ou se fizeram moucos às 

prédicas dos catequistas, permanecendo fiéis às formas de vida orientadas por 

demandas instintivas. Preferiam “dançar, beber e cauinar, o que constitui sua 

ocupação ordinária” (Léry, 1980: 116; grifo do autor). Ante as hostes rivais, não 

reconheciam perdão ou reconciliação, proclamando, “contrariamente à doutri-

na cristã, que os novos serviços nunca devem apagar as antigas injúrias” (Léry, 

1980: 184).5 Assim, se entregavam a guerras de vingança e, uma vez alcançada 

a vitória, de posse do inimigo abatido, “eles vêm triunfantes e destemidos pre-

parar seus banquetes em sua terra” (Thevet, 1953: 191) Seu sentimento religio-

so era de outra natureza, não comportava os tormentos do medo com vistas a 

obter obediência e resignação: 
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quando ribombava o trovão e nos valíamos da oportunidade para afirmar-lhes 

que era Deus quem assim fazia tremer o céu e a terra a fim de mostrar sua gran-

deza e seu poder, logo respondiam que se precisava intimidar-nos não valia na-

da (Léry, 1980, 206-207). 

O movimento antropofágico pilha e parodia, conforme anunciado pela poe-

sia “Pau Brasil” (Andrade, 2011b; 2003), a etnografia dos cronistas dos descobrimen-

tos, tornando virtuosos os traços ali reconhecidos como aberrantes e desprezíveis. 

Católicos ou protestantes, por vezes complacentes ao denunciar o barbarismo de 

atos praticados por europeus, não se furtaram a conceber a inferioridade daqueles 

povos que não conheciam a escrita e não reverenciavam o Deus único e onipotente. 

Acreditados ateus, pecadores, convinha sobretudo revelar-lhes as luzes da fé cristã, 

para que pudessem verdadeiramente constituir uma comunidade íntegra e huma-

na. Empresa malsinada, contudo, surpreendidos os atores pela valentia de sua re-

ação, por sua obstinação em preservar a autonomia no processo de elaboração dos 

costumes, das relações sociais. Incoercíveis, indiferentes ao dogma, acatavam as 

prédicas jesuítas tão prontamente quanto as olvidavam, submetidos à natureza de 

uma alma inconstante (Viveiros de Castro, 2011).

Mas, conforme adverte o movimento antropofágico, o legado tupi havia 

sido olvidado ou restava latente em certas atitudes e experiências culturais do 

brasileiro, enquanto um simulacro de nação se erguia à sombra das tradições 

decrépitas da Europa civilizada. Carecia recuperá-lo, em um cenário propício ao 

advento de uma nova era utópica, com o acirramento do avanço técnico e o declí-

nio dos códigos morais do Ocidente. No Velho Mundo, agonizava o “europeu su-

per-degenerado pela civilização”, patente seu “desespero”, “levado a esse estado 

de exacerbação por vinte seculos de superstição teologica”, expressão de “uma 

crise de fato angustiosa, uma correspondencia natural das reações que no seu 

organismo produzira a maleita católica” (Moquem, 1975a). A independência polí-

tica havia sido, ao menos formalmente, conquistada, mas o Brasil permanecia 

submisso ao complexo cultural trazido pelas caravelas. “A nossa independencia 

ainda não foi proclamada. [...] Expulsamos a dynastia. É preciso expulsar o espí-

rito bragantino” (Andrade, 1975a: 7). A antropofagia surge como o impulso de 

rebeldia, haurido da cosmovisão indígena, contra a persistência das amarras da 

moralidade ocidental. A agressividade aflorando para quebrar ídolos, destruir e 

absorver tabus, único meio para o homem reencontrar sua natureza, recobrar sua 

liberdade originária. Na eterna alvorada da humanidade, o selvagem conservava, 

com sua alta compreensão da vida, a pureza e a ingenuidade que o tornavam 

imune aos artifícios dos povos ditos cultos, cuja operação essencial consiste em 

fazer a ciência e o sagrado coincidirem com o inacessível, o transcendente. 

O indio não tinha o verbo sêr. Dahi ter escapado ao perigo metafisico que todos 

os dias faz do homem paleolitico um cristão de chupeta, um maometano, um 

budista, emfim um animal moralizado. Um sabiozinho carregado de doenças (De 

antropofagia, 1975a).
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Fonte de padecimentos, a ética da obediência obstrui a percepção de esta-

dos de alegria e prazer, justificando a exortação radical: “Contra a moral conven-

cional, moral nenhuma. O problema do Europeu desesperado é não sofrer. O 

nosso é gosar” (Guerra, 1975). A existência como negatividade declina ante as 

investidas da cultura antropofágica e os abalos decorrentes do alvorecer de uma 

nova era.

A antropofagia acredita testemunhar o ápice do processo de dissolução dos 

alicerces da civilização ocidental. O esplendor das conquistas técnicas ameaça a 

exploração capitalista do trabalho, enquanto a subversão das formas tradicionais 

de união familiar corrói o instituto da herança, perpetuador das desigualdades, 

em meio ao desgaste da reputação da moralidade cristã. “O pater familias e a cre-

açao da Moral da Cegonha” (Andrade, 1975a: 7) não encontram mais respaldo em 

uma sociedade “onde ninguém mais procura ser pai, esposo, filho” (Andrade, 

2011a: 118). Ademais, a mecanização faz avançar os dias “em que, no dizer de 

Aristóteles, ‘os fusos trabalham sozinhos’” (Andrade, 2011a: 145), tornando des-

propositada a faina humana escravizadora. A existência deixa de coincidir com o 

labor extenuante e a renúncia, perde a qualificação de mero trânsito, noção refe-

rendada na crença messiânica no advento de um reino celeste afortunado. Ama-

nhece a esperança de libertação, de realização de uma comunidade terrena feliz 

e fraterna. O horizonte vaticina a derrocada do chamado “Patriarcado”, dimensão 

social do civilizado monogâmico, recanto do filho de direito paterno, agasalhado 

nas malhas jurídicas do Estado classista e da propriedade privada. Na perspectiva 

antropofágica, o cenário catastrófico de crise do Ocidente, de tonalidade spengle-

riana (Splenger, 1991) ou inspirado em Keyserling (1929), deixa de abrigar um 

sentido trágico de decadência da cultura elevada, transposto em epílogo de um 

processo de reconciliação do homem a uma condição de liberdade. O mundo que 

nasce impulsionado pelo “bárbaro tecnizado”, símbolo do avanço da técnica de-

vastadora da tradição (Keyserling, 1929), acaba se revelando o despontar de uma 

nova Idade de Ouro. A profecia de Spengler do declínio da Europa ocidental pare-

ce não tardar em ser cumprida, embora não seja tão pertinente supor que “o ho-

mem fáustico se tornou o escravo de sua criação” (Spengler, 1991: 412; grifos do 

autor) Ao contrário, o futuro utópico parece despontar; o vulto de um tempo 

venturoso é divisado:

No mundo supertecnizado que se anuncia, quando caírem as barreiras finais do 

Patriarcado, o homem poderá cevar a sua preguiça inata, mãe da fantasia, da 

invenção e do amor. E restituir a si mesmo, no fim do seu longo estado de nega-

tividade, na síntese enfim, da técnica que é civilização e da vida natural que é 

cultura, o seu instinto lúdico. Sobre o Faber, o Viator e o Sapiens, prevalecerá 

então o Homo Ludens (Andrade, 2011a: 145-146).

Para a antropofagia, Pindorama foi o reduto ultramarino da utopia das 

formas de vida regidas pelo princípio materno. O indígena brasileiro, “nu, po-

lígamo e ocioso”, (Andrade, 2011d: 308) vivia “em estado epicúreo” (Andrade, 
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2011g: 317). Habitava as matas “feliz, sem letras, sem leis nem reis” (Moquem, 

1975a) e tampouco “era aristocrata, nem burguez, nem classe baixa” (Porque 

como, 1975). Compreendia uma “humanidade pelada e livre que se entregava 

sem a menor repressão à gula natural de seus instintos sexuais” (Andrade, 2011f: 

400). Em seu seio, a personalidade não era constituída à sombra da imagem 

tirânica e repressora do pai, operando sobre o adolescente o “senso do Supere-

go tribal” (Andrade, 2011a: 200), entregues os filhos, primordialmente, ao grupo 

social. Ocorre que, origem do instituto do parentesco matrilinear, a procriação 

se desvencilha do amor. Este “é por excelência o ato individual, e seu fruto 

pertence à tribo” (Andrade, 2011a: 152). Igualmente a terra, acolhida e reveren-

ciada como patrimônio natural ou força cósmica, e cuja ocupação evoca a vi-

gência da ideia de propriedade coletiva ou bem público, inconcebível sua par-

tilha arbitrária, sua posse para usufruto privado. Em um tal reino da igualdade, 

ausentes os privilégios de classe auferidos por meio da exploração, da imposi-

ção do trabalho servil, resulta infundada a edificação de um aparato institucio-

nal coercitivo para o exercício da dominação política. O direito natural preside 

as relações sociais, segundo seus postulados de justiça, diverso do direito le-

gislado do civilizado, objetivação do “que negava, pela coação, a própria natu-

reza do homem” (Andrade, 2011a: 142). Prevalecem as prerrogativas da dita 

“economia do ser”, em contraposição à “economia do haver” patriarcal, ancora-

da no dinheiro e favorecedora da ambição do lucro e do acúmulo de riquezas. 

Os povos matriarcais, por sua vez, se organizam em torno de um sistema amo-

netário, radicado na troca, animado por um “espírito dadivoso, desprevenido e 

mesmo pródigo” (Andrade, 2011e: 420), correlato à justa distribuição dos bens. 

Obviamente, incide o fascínio instintivo desprendido ao contato com o colori-

do das pedrarias e metais reluzentes, preciosos, mas desacompanhado de uma 

visada mercantil, na verdade recolhidos para atender ao desejo financeiramen-

te inócuo, cerimonial, de ostentação, pois “antes de promover o acúmulo de 

tesouros como riqueza o homem o faz tendo em vista a posse de adornos va-

liosos e duradouros” (Andrade, 2011e: 417). Trata-se, portanto, de um gesto in-

vestido de significação eminentemente simbólica, tangenciado pelo sagrado e 

referido a uma dimensão da personalidade percorrida por impulsos primitivos 

de demonstração de poderio e pujança, externados na forma da posse de re-

cursos para mera fruição ou usura irrefletida: 

no inconsciente, as joias, como os excrementos, são matérias malditas que ver-

tem de uma ferida partes em si mesmas destinadas a um sacrifício ostensivo 

(elas servem, na verdade, como presentes suntuosos carregados de amor sexual) 

(Bataille, 1967: 29). 

A “moral do dom” orienta a circulação de bens, cujo valor corresponde 

à porção de prestígio, de honra que comunicam, originando um tipo de permu-
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ta solene e pautada por preceitos de generosidade, consubstanciada em atos 

de dissipação encetados com o fito de estabelecer laços de comunhão por meio 

da exibição de signos de altivez e glória. Sob a emergência de “um estado de 

perpétua efervescência econômica”, “excedentes muito grandes, por assim 

dizer, são acumulados; eles são frequentemente gastos de forma inútil, com 

um luxo relativamente enorme e que não tem nada de mercantil” (Mauss, 2001: 

266-267).

Entretanto, a empresa marítima e colonizadora ibérica teria destruído 

irremediavelmente aquela utopia realizada, esquecida nas latitudes misteriosas 

do continente ignoto. Debalde procurar restaurá-la, embora restasse, latente, o 

substrato ancestral da cultura nativa, identificado ao instinto bárbaro de agres-

sividade, uma vez revivificado, capaz de originar as condições para a ascensão 

de um novo matriarcado no mundo contemporâneo. Pois, o índio “dorme, ás 

vezes, na floresta emaranhada do nosso sub-consciente, amoitado entre os cipós 

dos nossos nervos, mas existe ainda” (Campos, 1975). Por outro lado, paradoxal-

mente, a descoberta do Novo Mundo abalou o patriarcado, ao desencadear um 

surto de transformações no plano dos referenciais valorativos de interpretação 

do homem e da vida, em função da divulgação dos cenários da sociedade primi-

tiva. O episódio abriu um ciclo utópico, sob o arrebatamento, o aturdimento 

provocados pela visão paradisíaca de uma comunidade feliz na terra, que reper-

cutiu na obra dos humanistas e corroeu a cosmologia corrente, a teodiceia cris-

tã calcada na esperança do advento do reino espiritual divino esplendoroso. É 

quando “a Europa abre os olhos para o homem natural, ‘sem culpa nem reden-

ção’, e ruma para os horizontes atlânticos, tomada de um novo conceito de vida”, 

fazendo do século XVI, “um século libertino e revolucionário” (Andrade, 2011c: 

252). No fundo, “a humanidade insiste, sem saber, em se matriarcalizar” (Andra-

de, 2011c: 278). Embora a marcha irremediável e impositiva da civilização do 

“negócio”, geradora da técnica, naquele tempo seguisse percorrendo seus cami-

nhos, impulsionando as engrenagens do progresso material. Um tanto alheio a 

essas contingências, o Brasil permanecia a terra promissora do ócio, refugando 

a ética do trabalho protestante, feito coroado na vitória sobre os holandeses 

invasores do litoral nordestino. Ademais, a colonização perpetrada segundo o 

espírito aventureiro do português arabizado havia semeado a miscigenação 

benfazeja, sob um rastro de cultura poligâmica e de nomadismo, prefigurando 

uma nação composta de “raças matriarcais”: “O Brasil compusera-se de raças 

matriarcais que não estavam distantes das concepções libertárias de Platão e 

dos sonhos de Morus e de Campanella” (Andrade, 2011c: 270). Aquelas regiões 

tropicais da América constituíam uma fronteira utópica, abrigando os germes 

de um novo matriarcado.

Segundo a perspectiva antropofágica, a ruína definitiva do patriarcado, 

prenunciada pela própria decrepitude e anacronismo da cultura civilizada na 

contemporaneidade, decorreria da eclosão violenta das forças matriarcais, em 
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conjunção com as virtualidades do espraiamento do avanço técnico pelo mundo. 

Urgia reativar o instinto antropofágico de agressividade recalcado, mas sempre 

resistente nas práticas e expressões consideradas autênticas da cultura nacio-

nal, para o combate triunfal contra os esquemas vigentes de dominação moral 

e política. Assim, revigorada na seara de seus impulsos primários, apossando-se 

estrategicamente das realizações do progresso tecnológico, acatando a mecani-

zação do trabalho para melhor desfrutar o ócio vital, a malta de bárbaros “tec-

nizados” seria a vanguarda da humanidade emancipada. Sua imagem refulge no 

episódio de encerramento do livro Serafim Ponte Grande (Andrade, 2007), expres-

são literária mais representativa do movimento antropofágico, por encerrar em 

suas páginas as expressões mais características da cosmovisão e dos valores 

constitutivos de seu conteúdo programático. O livro conta as peripécias do herói-

-protagonista e de seu dito secretário, José Ramos Góes Pinto Calçudo, perfazen-

do um itinerário de descobertas investido de um sentido de libertação por meio 

de atitudes e comportamentos subversivos em face das regulações impostas 

pelo conjunto das convenções sociais. As aventuras encenadas pelos persona-

gens exprimem um rechaço, sobretudo um desdém, aos valores e instituições 

correntes, traduzindo uma experiência marginal de construção do cotidiano. 

Trata-se de verdadeiros antropófagos, totemizando tabus e absorvendo o am-

biente, no caso especialmente a cidade moderna, para torná-lo favorável à sa-

tisfação de demandas naturais humanas. Os instintos sexuais passam a encon-

trar plena vazão, libertos de esquemas disciplinares normalizadores, em um 

tempo cada vez mais sob o impacto da desagregação dos fundamentos patriar-

cais e católicos da família. Há uma celebração do ócio lúdico e criativo, conso-

ante a uma desqualificação zombeteira dos emblemas agonizantes da cultura 

ocidental. O legado caraíba e as contingências históricas de uma nova era exi-

gem e propiciam um processo mais inventivo de individuação, operado pelo 

gesto de transgressão radical dos códigos morais que consuma uma carnavali-

zação da existência, sob o signo da inconstância, da transitividade permanente, 

algo como um “devir utópico – a sociedade antropofágica, livre e redenta, per-

petuamente ‘aberta’ em razão de sua própria mobilidade” (Campos, 2007: 43).

Já nas partes finais do livro, após retornar ao Brasil de suas andanças 

pela Europa e pelo Oriente, o herói Serafim retoma seu canhão e volta a ameaçar 

a ordem do alto de um arranha-céu. Encurralado pela polícia, sob aplausos da 

multidão satisfeita, se apropria das forças da natureza, pois, alçando um para-

-raios à cabeça, capta a descarga elétrica de uma tempestade repentinamente 

formada e termina fulminado, envolto em “um escuro de Mártir do Calvário” 

(Andrade, 2007: 194). Mas eis que, de alguma forma, Serafim ressurge, ressusci-

tado na figura do personagem Pinto Calçudo, portador de seu legado de rebeldia 

e anarquismo. A bordo do navio El Durazno, deflagra a revolução serafiniana, 

radical e de forte sentido transgressor: põe em curso um plano outrora idealiza-

do, “a experiência de um mundo sem calças sobre a solidão chispada que agora 
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salgavam milhas fora da projeção econômica das alfândegas” (Andrade, 2007: 

204). Aproveitando as condições favoráveis, “no balão largado das auroras ame-

ricanas”, a tripulação aconchavada “em pelotão freudiano” (Andrade, 2007: 205) 

decreta a abolição das convenções morais, convertido o navio em uma ilha. “E 

instituiu-se [...], base do humano futuro, uma sociedade anônima de base priá-

pica” (Andrade, 2007: 205). Sem rumo e sem dono, o transatlântico singra a su-

perfície oceânica, cuja fluidez torna impraticável a vigência de uma normativi-

dade verdadeiramente efetiva. Território insular perdido e mítico, como um dia 

se acreditou o paraíso tropical brasílico, abriga a experiência de reavivamento 

das práticas e da atitude do homem natural, devorador de tabus, agindo segun-

do os imperativos de suas demandas instintivas. A nudez desfaz os artifícios 

simbólicos que impedem a integração salutar com a realidade exterior. A exis-

tência adquire os contornos de uma festa, sob uma atmosfera orgiástica, sus-

pensos os códigos estabilizadores do comportamento previsível e rotineiro. A 

promiscuidade medra, uma vez possibilitada a vivência plena da sexualidade 

em um ambiente de liberdade irrestrita. Prevalece o gesto espontâneo e imagi-

nativo, filho do ócio propiciado pela ação da máquina, cintilando o éthos primi-

tivista “ante a cópula mole e geométrica dos motores” (Andrade, 2007: 206). À 

deriva, em peregrinação indolente pelos vastos mares, a nave carnavalesca fi-

gura a “utopia da viagem permanente e redentora, pela busca da plenitude 

através da mobilidade” (Candido, 2008: 100). A alegoria de El Durazno encerra a 

imagem do matriarcado delineado no horizonte do mundo “tecnizado”.

Parecem figurar seres liminares, esquecidos na transitividade oceânica, 

destituídos de signos de status, alheios a prescrições normativas, apartados da 

institucionalidade vigente. A espontaneidade de seus atos responde, sobretudo, 

a impulsos de satisfação imediata, em contraste com os requisitos de funciona-

lidade e previsibilidade, imprescindíveis ao equilíbrio e à permanência do con-

junto de relações estruturadoras da vida social ordinária. Há uma dissolução de 

estereótipos, uma subversão de padrões de comportamento centrados nas no-

ções de propriedade, família e tempo linear. Penetra-se numa espécie de limbo 

temporal, vivenciado como um eterno presente, “an eternal now” (Turner, 1983: 

238), imune às marcações cronológicas tradicionais. Um presente percebido 

como intervalo suspenso, no caso da antropofagia, concomitante a um passado 

imemorial e a um futuro utópico, convertido em dimensão sincrônica, em afron-

ta à sequencialidade histórica. Benedito Nunes (2011: 39) se refere a uma con-

cepção “transversal”, “uma compreensão da História absorvida na Pré-história, 

pelo que diz respeito ao passado, e dirigida a uma trans-história, pelo que diz 

respeito ao futuro”. Na instabilidade de uma situação intermediária, marcada 

pela sobreposição de registros simbólicos ou mesmo pela ausência de referen-

ciais fixos, a existência se torna menos pragmática e singularmente penetrada 

por um componente de ameaça, quando sobressai a vivacidade dos movimentos 

e das expressões ditados pelo improviso e pela imaginação criadora. Na verdade, 
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tudo escapa a formas precisas, se mostra arredio a uma unidade acabada, o 

desregramento, o êxtase, as manifestações do amor “ilícito” (Turner, 1979: 157), 

as emanações de poderes ctônicos e de energias animalescas (Turner, 1983: 239, 

253) evocando a vigência de uma condição extraordinária, precária, de alguma 

maneira tocada pelo sagrado.

A face utópica do discurso antropofágico transparece na denúncia e na 

negação da iniquidade e do caráter opressivo da ordem vigente. O presente se 

torna um tempo de degradação da vida e das relações humanas, devendo ser 

superado. Evocam-se imagens de uma sociedade ideal, prestes a se realizar sob 

a forma de um novo matriarcado, calcada em formas de convívio e valores 

contrastantes com as estruturas sociais existentes. Imagens, dessa maneira, 

dotadas de um forte componente analítico e de crítica da realidade. Há, por-

tanto, uma convergência com certos traços distintivos dos escritos utópicos, 

como a narrativa paradigmática de Thomas More (2004), que afinal legou o 

termo utopia. “Todo pensamento utópico tem um elemento de fantasia, de 

sonho, ou pelo menos de anseio, de uma vida melhor e de um mundo melhor” 

(Finley, 1989: 193). More (2004: 127) forjou justamente a cidade ideal, como um 

não lugar feliz, sob a égide da liberdade e da igualdade, ausentes a economia 

monetária e a propriedade privada. Terra “onde tudo é comum a todos” e onde 

a riqueza é “levar uma existência alegre e pacífica”, embora sob o peso das leis 

que imprimem um controle estrito da conduta. Na ilha de Utopia, todos devem 

se dedicar ao trabalho, cabendo às autoridades “zelar para que ninguém fique 

na ociosidade, e que todos exerçam seu ofício de maneira conscienciosa” (Mo-

re, 2004: 57). Por seu turno, as relações conjugais são incisivamente reguladas: 

o sexo antes do casamento é proibido, e o adultério punido com a escravidão. 

A utopia antropofágica, contrariamente, não se manifesta por meio de uma 

ética do trabalho condenatória do ócio, tampouco por um aparato legal severo 

e formas de vigilância das ações e do comportamento humano. As propensões 

utópicas da humanidade, e especialmente do brasileiro, manifestam o aflora-

mento ou o império da cultura matriarcal, justamente permissiva ao ócio e à 

liberdade sexual, tornados vetores de uma existência lúdica, criativa e feliz. 

O matriarcado oswaldiano se assemelha ao “heterismo” de Bachofen 

(1973), era primordial, anterior à própria gênese das instituições derivadas do 

direito materno.6 Reino da promiscuidade, refratário a qualquer regulação das 

relações sexuais, distante dos códigos estabilizadores da união conjugal calcados 

no matrimônio.7 O gênero humano se encontra sob as emanações de Afrodite e 

em comunhão estrita com as leis da natureza. O telurismo prevalecente, indício 

da dominância do princípio maternal, corresponde ao simbolismo inspirado nas 

formas de vida vegetal e animal mais rudes, selvagens, imunes mesmo à inter-

ferência modeladora da agricultura. Um cenário favorecedor do nomadismo, 

portanto, onde nem a domesticação do cultivo operava como fator de fixação de 

comunidades em um determinado território. Paira “a fragilidade da existência 
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telúrica” (Bachofen, 1973: 91), tomada em sua essência material e corporal, sem 

apelo ao plano espiritual ou ao transcendente luminoso, signos da ascensão do 

patriarcalismo uraniano, quando “o esforço e o sofrimento da vida prometeica 

tomam o lugar do descanso perpétuo, do gozo pacífico e da infância eterna em 

um corpo que envelhece” (Bachofen, 1973: 110). Eram os apanágios da cultura 

feminina que grassou nos confins do barbarismo ctônico, conferindo primazia 

ao lado esquerdo. 

Costumes e práticas da vida religiosa e civil, peculiaridades de traje e acessórios 

para a cabeça, e certos usos linguísticos revelam a mesma ideia, a major honos 

laevarum partium (a honra maior do lado esquerdo) e sua estreita conexão com o 

direito materno” (Bachofen, 1973: 77; grifos do autor).

Dimensão cósmica que acolhe as vibrações da vida profana, hauridas da 

terra, dotadas de impureza e instabilidade. Assomam as forças provindas das 

regiões inferiores, infernais, cujo sopro trevoso semeia ruína e morte. Enreda-

das na noite, carregam o estigma do torto, do obscuro e sacrílego, constitutivas 

de uma condição contraditória ou mesmo caótica: “signo de uma natureza con-

trária à ordem, de uma disposição perversa e demoníaca” (Hertz, 1970: 101). Sob 

seu domínio, vigoram a fraude, o engodo, a traição. Sua natureza feminina 

comunica fraqueza, é investida dos traços característicos de passividade e im-

potência. Oposto, o lado direito é o reino do sagrado sublime, imerso na clari-

dade celeste, fonte de toda manifestação de equilíbrio, abrigo das virtudes do 

comedimento e da bondade. Universo diáfano receptivo à prevalência das qua-

lidades de virilidade, altivez, nobreza, inerentes ao elemento masculino. Per-

passa o fluxo criador divino que infunde vida, vigor físico e beleza aos seres, 

além de conferir um sentido harmônico à ordem social. Contudo, o esquerdo 

antropofágico irradia um brilho solar, proveniente das latitudes tropicais, li-

berto da nódoa vertida de uma pretensa substância mortificadora. Um femini-

no viril o anima, guerreiro, pleno de vitalidade, dominador. O caos, a irregula-

ridade das formas fugidias, os movimentos escusos, todas as emanações do 

“baixo corporal” e cósmico, projetados na efusão da hybris festiva, se revelam 

um princípio fecundante, se tornam sagrados.

O rasto de Dioniso tinge o solo matriarcal. Inventor do vinho, comunica 

delírio e êxtase aos seus iniciados, proporcionando um desprendimento catár-

tico das atribulações da vida cotidiana. Peregrino, campeia sem destino, sempre 

estrangeiro no território onde misteriosamente se manifesta. “Deus nômade, 

seu reino não tem sede” (Detienne, 1988: 8). Seu culto celebra uma divindade 

ctônica, permeado pelas contingências do mundo físico, do elemento material, 

e recorrendo ao enlevo dos sentidos para alcançar eficácia. Envolto em uma 

simbologia fálica, percorre as fronteiras do erótico, instiga o sensualismo car-

nal, sintomas de um conluio com o princípio feminino. 
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Com sua sensualidade e ênfase no amor sexual, ele apresentava uma afinidade 

pronunciada com a natureza feminina e sua atração era principalmente por mu-

lheres […]. Dioniso é um deus da mulher no sentido mais pleno da palavra, a 

fonte de todos os desejos transcendentes e sensuais da mulher, o centro de sua 

completa existência (Bachofen, 1973: 101).

O excesso, a licença sexual, a inversão, peculiares ao ritual báquico, o 

tornam aliado das uniões e do comportamento espontâneos vigentes no con-

texto do naturalismo “hetárico”, contrários à emergência de práticas sociais 

hierarquizantes e coercitivas. “Os antigos consideravam emancipação política 

e carnal irmãos gêmeos inseparáveis. A religião dionisíaca representava a apo-

teose tanto do prazer ‘de Afrodite’ como da fraternidade universal” (Bachofen, 

1973: 102). Assoma o barbarismo dionisíaco expresso na embriaguez alegre, por 

meio da qual “o subjetivo se esvanece em completo autoesquecimento” (Niet-

zsche, 1992: 30). “O desmedido revelava-se como a verdade; a contradição, o 

deleite nascido das dores, falava por si desde o coração da natureza” (Nietzsche, 

1992: 41; grifo do autor). Universo em conflito com a civilização apolínea ergui-

da sobre os pilares do equilíbrio, da ordem harmônica, da razão. “Apolo, como 

divindade ética, exige dos seus a medida e, para poder observá-la, o autoco-

nhecimento” (Nietzsche, 1992: 40).

CONSIDERAÇõES FINAIS

O matriarcado talvez possa ser compreendido como o componente de redenção 

da cultura antropofágica, delineado na forma de uma utopia realizável e vin-

culado ao sentimento religioso inerente ao ser humano. Oswald de Andrade 

(Andrade, 2011e: 376) o denominou sentimento órfico, um impulso irracional 

de adoração radicado no substrato instintivo do homem – “uma dimensão re-

ligiosa, ligada aos seus instintos e desenvolvida pelos seus reflexos”. Figura 

mítica, de caráter multifacetado e obscura, o Orfeu que desponta, em alusões 

esparsas, nos escritos oswaldianos, é justamente o cultor de Dioniso, o profeta 

dos mistérios do mundo sobrenatural. Herói sem abrigo na morada olímpica, 

destinado a se precipitar às regiões infernais e tornar à superfície carregando 

seus segredos para comunicá-los, pelo canto, aos mortais. Peregrino das pro-

fundezas, instaurador de uma cultura religiosa mística praticada em torno de 

cerimônias iniciatórias e invocações, cujo fim é realizar a comunhão com deus 

e o sagrado. Rituais epifânicos promovem os estados de transe, o êxtase, efeitos 

da incidência de uma possessão divina que desencadeia uma transformação 

interior, abstraindo o indivíduo de sua personalidade, elevado do plano das 

atribulações cotidianas (Guthrie, 1993). “Porque o sentimento órfico é, eviden-

temente, a dimensão louca do homem, sem a qual ele não vive e não se refaz 

dos golpes duríssimos do dia a dia” (Andrade, 2011e: 394-395). Transparece 

a aspiração da humanidade em direção a uma imortalidade que deve em alguma 

medida compensar as imperfeições desta vida […] Contudo, é uma aspiração que 
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se ergue natural e espontaneamente à superfície, uma vez que, na maioria dos 

corações dos homens, é um crescimento inato, não implantado (Guthrie, 1993: 

150).

Como uma manifestação instintiva, esse sentimento germina em meio 

às deambulações da vontade espontânea da criança, mergulhada “numa cálida 

inconsciência benéfica”: “na infância se insere facilmente isso que eu batizei de 

sentimento órfico e que não passa do sentimento religioso” (Andrade, 2011h: 

455). Podendo ser traduzido como uma “vocação do homem para crer e adorar” 

(Andrade, 1972: 226), um anseio de contato com os aspectos místicos da existên-

cia, encontra sua realização mais significativa nas expressões rituais e litúrgicas 

da experiência religiosa. Essa dimensão corresponde às autênticas propensões 

fideístas dos povos, enquanto a parte ética e dogmática representa uma cons-

trução artificial, arbitrária e repressora, imposta pelas autoridades eclesiásticas 

como sustentáculo para a garantia de suas prerrogativas espirituais e políticas. 

Propensão equivocadamente canalizada para as religiões confessionais, de 

salvação, assentadas na noção de parúsia. Oswald procura restaurar a validade 

de um órfico orgiástico, dionisíaco, vivenciado em torno de cerimônias festivas. 

Importa reavivar a cultura mística investida “do caráter orgiástico que tinha na 

Grécia (mistérios órficos, festas dionisíacas) e que se conserva ainda nos povos 

primitivos” (Andrade, 2011a: 173). Fica obscurecida a face apolínea de Orfeu, 

identificada com um ideal de pureza e a observância a um severo código de 

conduta ascética como condição para alcançar imortalidade. O iniciado-antro-

pófago faz o instinto religioso corresponder a um gesto individual e de afirma-

ção da individualidade, de sentido emancipatório, sob as ameaças de um mundo 

condicionado pelo trágico e pelo conflito. “A necessidade de adoração que mora 

na alma do homem” (Andrade, 2011g: 455), enquanto “fluxo de sentimento ani-

mal” (Andrade, 2011e: 395), deixa de se atrelar à esperança de salvação por meio 

da renúncia e da negação da vida terrena para aderir às expressões do cotidiano, 

compondo o conjunto de relações sociais constitutivas de uma experiência 

utópica factível.

Recebido em 5/3/2017 | Revisto em 8/8/2017 | Aprovado em 13/11/2017
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 NOTAS

1 Roberto Schwarz (1987) assinala o caráter triunfalista da 

interpretação antropofágica do atraso da sociedade bra-

sileira. Para o autor, a desarmonia entre padrões burgue-

ses e sobrevivências primitivistas, amiúde índice de um 

destino malsinado, é convertida em atributo positivo pe-

lo discurso da antropofagia. O otimismo ainda se expres-

sa pela possibilidade aberta de construção de uma traje-

tória histórica alternativa à burguesa, em função da assi-

milação das conquistas técnicas da modernidade ao fun-

do primitivista da nação, delineando os contornos de uma 

experiência utópica no Brasil. Todo esse quadro é quali-

ficado de ingênuo e ufanista por Schwarz (1987: 38): “A 

distância no tempo torna visível a parte de ingenuidade 

e também de ufanismo nestas propostas extraordinárias.” 

Talvez o termo ufanista não seja o mais adequado para se 

referir ao programa da antropofagia, por não me parecer 

estar no seu cerne uma exaltação cega e idílica de supos-

tas virtudes superiores da nação, mas a identificação de 

um instinto nativo de agressividade que deve ser recupe-

rado como condição para a def lagração de uma ruptura 

com estruturas normativas contrárias a uma existência 

mais lúdica e prazerosa. Por outro lado, o fato de o movi-

mento antropofágico não recorrer à categoria classe como 

elemento propulsor de um processo revolucionário não 

constitui razão para classificar de ingênua sua proposta 

combativa, a qual está mesmo centrada no indivíduo e 

opera no plano dos referenciais simbólico-valorativos, sem, 

contudo, deixar de estar investida de alto teor subversivo 

e potencial transformador.

2 Esse ciclo utópico teria sido inaugurado, segundo Oswald 

de Andrade (2011a), pelo impacto sobre as formas de in-

terpretação do mundo provocado pela descoberta da Amé-

rica, tendo o Brasil como seu principal cenário e encon-

trando seu ápice naquele início de século, com a derroca-

da do modelo civilizacional ocidental, decorrente das 

inovações técnicas em curso – que tornariam o trabalho 

cotidiano desnecessário –, bem como da decadência da 

moralidade cristã e das formas tradicionais de organiza-

ção da família.

3 Nessa e nas demais citações em idioma estrangeiro a tra-

dução é livre.
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4 Fica justificada a “filiação” tanto a Montaigne como a Rous-

seau, proposta no Manifesto: “Filiação. O contacto com o 

Brasil Carahiba. Oú Villeganhon print terre. Montaigne. O 

homem natural. Rousseau” (Andrade, 1975a: 3; grifos no 

original). Embora o discurso antropofágico não seja recep-

tivo à noção idealizada do “bom selvagem”, em boa medi-

da derivada das formulações daqueles autores, cabendo 

indagar: “Que culpa temos de dizerem outros que copiamos 

Rousseau, quando foi Rousseau que tentou copiar o bom 

selvagem, sem aliás o conseguir?” (Moquem, 1975b). 

5 Conforme a formulação do Manifesto: “Tinhamos a justi-

ça codificação da vingança” (Andrade, 1975a: 7).

6  “Voltamos aos alimentos crus e à tatuagem cotidiana. A 

esposa moderna amanhece irreconhecível. Voltamos ao 

que na Grécia se chamou de hetairismo. Ao uranismo e 

outros baitolismos. Num já adquirido ‘estado de inocência’” 

(Andrade, 2009: 214).

7 É igualmente considerável a inf luência de A origem da fa-

mília, da propriedade privada e do Estado, cujas proposições 

se apoiam nas próprias pesquisas pioneiras de Bachofen, 

sobre a caracterização de Oswald do matriarcado e da cul-

tura patriarcal, tributária do acento conferido por Engels 

à herança como instituto perpetuador da concentração da 

riqueza sob o patriarcado, e à identificação de uma idade 

primeva erigida em torno da propriedade comum da terra 

e do consórcio conjugal promíscuo, em um cenário em que 

“não se pode saber com certeza quem é o pai de uma crian-

ça” (Engels, 1987: 43). “A monogamia nasceu da concen-

tração de grandes riquezas nas mesmas mãos – as de um 

homem – e do desejo de transmitir essas riquezas, por 

herança, aos filhos deste homem, excluídos os filhos de 

qualquer outro” (Engels, 1987: 82).
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A UTOPIA ANTROPOFáGICA: RASTOS E HORIZONTES

Resumo

O artigo analisa o conteúdo programático do movimento 

antropofágico argumentando que ele encerra uma propos-

ta de emancipação do homem, frequentemente expressa 

por meio de imagens utópicas. De acordo com Oswald de 

Andrade, a experiência de vida do indígena brasileiro re-

presentou uma utopia fundada em uma cosmovisão cen-

trada em ideais de liberdade e igualdade, experiência que 

foi, porém, irremediavelmente destruída pela empresa 

colonizatória portuguesa, sendo impossível e mesmo ino-

portuno restaurá-la nos dias presentes. Entretanto, preten-

de-se mostrar como, para a antropofagia oswaldiana, o 

impulso primário de agressividade, que inspira as ações 

do nativo, deve ser recuperado, em um contexto histórico 

de crise da civilização ocidental, favorável à emergência 

de uma nova era utópica.

THE ANTHROPOPHAGIC UTOPIA: TRACES 

AND HORIZONS

Abstract

The article analyses the programmatic content of the an-

thropophagic movement, arguing that it contains a pro-

posal for the emancipation of man, frequently expressed 

through utopian imagery. For Oswald de Andrade, the life 

experience of the Brazilian Indian represented a utopia 

founded on a cosmovision centred on the ideals of freedom 

and equality, an experience that was, however, irremedi-

ably destroyed by Portuguese colonization, making it im-

possible and even inopportune to restore it in the present. 

However, the aim is to show how, for Oswaldian an-

thropophagy, the primary impulse of aggression, which 

inspires the actions of the native, should be recuperated 

in a historical context of crisis in western civilization, fa-

vouring the emergence of a new utopian era.
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Só em Nova York e no ano de 1970 é que venho a conhecer o professor Florestan 

Fernandes pessoalmente. É-me apresentado pelo nosso conterrâneo Abdias do 

Nascimento. Eu fazia carreira no exterior. Apesar de estar contratado como asso-

ciate professor pelo Departamento de Francês da State University of New York at Bu-

ffalo, mantenho interesse pelos estudos latino-americanos. Por essa razão, aproxi-

mo-me do jovem professor porto-riquenho Francisco (Paco) Pabón. Recém-contra-

tado como assistant professor pelo Departamento de Espanhol e Português, a que eu 

não pertenço, ele quer criar na Universidade um Puerto-rican Studies Center nos 

moldes do Black Studies Program. Recentemente, Arcádio Diaz-Quiñones lembrou 

o no man’s land em que o estudante de graduação porto-riquenho vivia então: “No 

saber institucionalizado nas universidades dos Estados Unidos, o lugar de Porto 

Rico é muito incerto. Como não é nem ‘latino-americano’ nem ‘norte-americano’, 

termina por desaparecer. [...] Sua exclusão tem sido a norma”. Secundado pelos 

professores Larry Chisolm e Albie Michaels, Pabón submete o projeto do Centro a 

John P. Sullivan, decano de Arts & Letters. É aprovado, e a reitoria lhe concede três 

vagas (three lines, como dizem no jargão acadêmico). A primeira seria ocupada por 

ele, a segunda por Alfredo Matilla, e, para a terceira, interessa aos fundadores que, 

extramuros, se contrate um intelectual latino-americano reconhecido por sua par-

ticipação política. Os tempos o reclamam. 

Fico sabendo pelo Hélio Oiticica que o Abdias do Nascimento está auto-

exilado em Nova York. Indico-o a Pabón. Indicação aceita, Abdias é convidado 
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a Buffalo, apresenta o CV, faz palestra e é contratado como professor. Tem ao 

lado a companheira, Isabel, e o filho Bira. Regresso definitivamente ao Brasil 

em 1974, e ele permanece em Buffalo até a aposentadoria em 1981, quando, de 

volta ao Brasil, retoma a carreira política.

Num dos primeiros encontros meus com Abdias, ainda em Nova York, ele 

se fez acompanhar do velho amigo Florestan, que estava para ocupar – ou já 

ocupava − cargo de visitante na Universidade de Toronto, no Canadá. O sociólo-

go tinha vindo a Nova York para ser homenageado pelo professor ítalo-argenti-

no Gino Germani, na Universidade de Harvard. Não posso dizer se a cerimônia 

recobriu também a entrega do Anisfield-Wolf Book Award, prestigioso prêmio 

que Florestan recebe em 1970 (e não em 1969, como consta da biografia) pela 

publicação do livro The negro in Brazilian society.

A ida de Florestan a Harvard estava cercada por alguma formalidade. 

Talvez por indicação de Fernando Henriques Cardoso, ele procura o jornalista 

Fernando Pedreira, então adido de imprensa na Embaixada do Brasil e morador 

de um pequeno hotel da avenida Lexington, quase esquina da rua 57. Os dois 

viajam a Boston e são recebidos por Hélio Jaguaribe em Cambridge. Em livro 

intitulado Entre a lagoa e o mar. Reminiscências e publicado em 2016, Fernando 

Pedreira afirma que Hélio “lá estava como professor visitante, quase que na 

condição de exilado político; escrevera no N Y Times, pouco antes, um artigo 

violentíssimo contra o governo Castelo Branco, chamando o regime brasileiro 

de ‘colonial fascismo’, nada menos”. Do mesmo livro, reproduzo curta passagem 

em que o jornalista narra o que pode entreouvir por ocasião da reunião solene 

da congregação:

A láurea a Florestan Fernandes foi entregue [...] numa reunião solene da Congre-

gação, rigorosamente vedada a estranhos e, especialmente, a jornalistas; mesmo 

em casos especiais como o meu, que era apenas, na ocasião, um mero acompa-

nhante do mestre homenageado. [...] Ainda assim, entreouvi alguns bons trechos 

de discursos – o do Florestan e o do grande sociólogo de Harvard na época, um 

respeitadíssimo professor de nome grego,2 nome que agora me escapa. E muitos 

aplausos, risos, apartes. Posso pois testemunhar que a homenagem a Florestan 

foi calorosa, fraterna, eu diria até carinhosa.

Não há novidade em dizer que Florestan é pessoa modesta e de hábitos 

simples. Naquele período especial da carreira, quando é atingido pela aposen-

tadoria compulsória, “com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço”, não 

quer se apresentar em público com a roupa que tinha trazido de país tropical. 

Como eu vivia nos Estados Unidos desde 1962, tinha me acostumado a comprar 

roupas de inverno, de ótima qualidade e a preços baixíssimos, no que hoje se 

chama de outlets, mas que, naquela época, ficavam escondidas no basement das 

grandes lojas. Era preciso fuçar. Ofereço-lhe minha ajuda na compra do enxoval 

de professor brasileiro homenageado no Primeiro Mundo. Aceita. E daí nasce 

uma boa camaradagem que se prolonga inicialmente até o ano de 1976, quando 
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volto a encontrá-lo pessoalmente, agora em Austin. Já professor na PUC-Rio, 

recebo convite da Universidade do Texas para dar aulas de literatura brasileira.

O professor Richard Graham, sensibilizado por Carlos Guilherme Mota 

e Janice Theodoro da Silva, então professores visitantes, organiza um evento 

em torno da publicação recente de A revolução burguesa no Brasil. Visam tirar 

partido do retorno de Florestan aos Estados Unidos, agora como convidado da 

Yale University. Não consegui a documentação sobre o evento. Se não me falha 

a memória, encontraram-se em Austin, além dos dois professores paulistas já 

citados, o sociólogo homenageado, Maria Emília Viotti da Costa (então em Yale) 

e Anita Novinsky. Sandra Lauderdale, pós-graduanda em história, cuidou da 

organização. Eu mantinha boa camaradagem com o grupo uspiano, mas − não 

fosse a sugestão feita pelo Florestan, subscrita pelo Carlos Guilherme e a Jani-

ce − o literato não teria participado do evento realizado no respeitado Latin 

American Institute. Apresento aos presentes o resumo da leitura cuidadosa que 

tinha feito da Revolução burguesa no Brasil. As muitas anotações no livro da Zahar, 

que guardo ainda, não me desmentem. O texto – reproduzido a seguir − é lido 

em plenário e logo enviado ao Jaime Pinsky com vistas à sua possível publica-

ção na revista Contexto. Sai no número de março de 1977.

Às vésperas do ano 2000, tendo sido encarregado pelo Itamaraty de or-

ganizar alguma publicação que comemorasse a efeméride, submeti-lhe o pro-

jeto de antologia intitulado Intérpretes do Brasil. Selecionei, editei e prefaciei, 

com a ajuda de colegas da Uerj, os três volumes em papel bíblia, tendo esco-

lhido a Revolução burguesa no Brasil para o grand finale. Homenagem ao sociólo-

go já falecido e ao amigo. A bem da verdade, acrescento que em todo Natal 

subsequente aos nossos encontros no exterior recebia pelo correio um singelo 

cartão de Natal assinado por ele.

1 

Cartão de Natal 

enviado por 

Florestan Fernandes
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 Ao reler hoje a resenha, descubro que lá está o jovem literato dos anos 1950 

que, ainda aluno da UFMG, teve a orelha puxada por mestre Francisco Iglésias. Se-

gundo ele, eu me preocupava demais com os problemas estéticos, informado pelas 

sugestões de leitura teóricas dadas pelo Jacques do Prado Brandão. Minimizava o 

estudo da história social e econômica do Brasil e, além do mais, favorecia uma visão 

cosmopolita de história que minha paixão na juventude, o cinema, necessariamen-

te inspira. Puxão de orelha aceito, distancio-me das leituras de cineclubista e das 

especializadas em literatura para tornar-me autodidata em disciplinas afins. Com-

bino como posso – os artistas não são, foram e serão sempre diletantes? − áreas dis-

tintas do conhecimento. As décadas de 1960 e 1970 foram definitivas nessa forma-

ção anfíbia.

Nas entrelinhas da resenha de 1977, percebo minhas leituras de Jacques 

Derrida e dos pós-estruturalistas franceses, iniciadas após o doutorado na Sorbon-

ne, em abril de 1968. Refiro-me, em particular, à aproximação paralela da sociologia 

pelo viés da “desconstrução da filosofia ocidental”, expressa no momento em que 

acentuo e reafirmo o repúdio por Florestan da postura eurocêntrica (só por má-fé é 

que o repúdio será confundido com adesão ao nacionalismo). Postura ainda expres-

sa quando assinalo que o sociólogo rejeita o raciocínio por conceitos tomados das 

ciências sociais para adotar o princípio operativo da diferença (da “lógica da diferen-

ça”, e não da repetição do mesmo, repetição degradada por ser apriorística e em se-

gundo grau) como força mobilizadora de novo discurso crítico da periferia na peri-

feria. Percebo ainda como me posiciono discretamente a favor do modo como o so-

ciólogo se safa – na tradição da “teoria da dependência”, para me valer do valor de 

época − da categoria de “homens livres na ordem escravocrata”, lançada por Caio 

Prado Jr. em Formação do Brasil contemporâneo e retomada pela cientista social Maria 

Sylvia de Carvalho Franco e pelos críticos literários Antonio Candido e Roberto 

Schwarz.

Por último, detecto a adesão do artista que existe em mim ao decálogo tropi-

calista, que é contemporâneo da ditadura militar. Assumo a crítica nietzschiana ao 

“ressentimento”, expressa em Genealogia da moral e explorada radicalmente no Cre-

púsculo dos ídolos. “A própria dor é uma felicidade”, retomo de Losango cáqui o verso 

de Mário de Andrade e sugiro a leitura da carta que ele escreve a Carlos Drummond 

em 10 de novembro de 1924.3 Retomo os versos do pernambucano Manuel Bandeira, 

autor não só do sentido e melancólico “Pneumotórax”, como também do poema 

“Não sei dançar”: “Uns tomam éter, outros cocaína. / Eu já tomei tristeza, hoje tomo 

alegria.”

A lição nietzschiana assumida por mim advém da leitura de Gilles Deleuze 

que sublinha no filósofo alemão a rejeição – a marteladas, Wie man mit dem Hammer 

philosophiert − do pessimismo tomado como ressentimento, e pregado por Schope-

nhauer e Wagner. A atitude filosófica nietzschiana se torna evidente na dupla afir-

mação da Vida. Sim à dor, sim ao prazer. Leia-se o belo La force majeure, de Clément 

Rosset. Ou os romances Em liberdade (1981) e Stella Manhattan (1985), de intenção 

mais modesta.
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2 a e b 

Marginália do exemplar de Silviano Santiago de 

A revolução burguesa no Brasil

2 b
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2

Capa da revista Contexto, n. 2, 

março de 1977
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Louve-se A revolução burguesa no Brasil por ser um livro que traz o desejo de 

fazer acompanhar a descrição sociológica de um aparato teórico. Louve-se, ain-

da e sobretudo, Florestan Fernandes por ele ter-se dado conta de que o aparato 

não podia vir-de-fora sem se tomarem as devidas preocupações epistemológi-

cas (heurísticas, como quer ele) no processo de adaptação das categorias de 

análise às nossas expectativas e à nossa realidade. Assim é que todo o sistema 

conceitual que arma para a apreensão de uma dada realidade brasileira que 

surge no século XIX, em flagrante decorrência de um processo de transforma-

ção básico na nossa história, a independência, consegue uma determinada 

especificidade tanto nos seus elementos estruturais quanto nos dinâmicos, 

vale dizer tanto na sua espacialidade estrutural quanto na sua temporalidade 

energética. A espacialidade específica – e daí a necessidade de rever o modelo 

importado – seria a de uma burguesia nascida de uma economia capitalista, 

dependente e subdesenvolvida. E a temporalidade específica seria o retarda-

mento. As coisas começam a significar semelhantemente, mas em diferença e 

retardamento. E é dessa nova e dupla constante que advém a crítica maior que 

faz Florestan Fernandes à revolução burguesa no Brasil: ela “encarna atualmen-

te a própria contrarrevolução” (p. 295).

Aliás, desde a página de abertura Florestan Fernandes lamenta que ain-

da não se tivesse criado entre os nossos cientistas sociais “uma perspectiva de 

interpretação histórica livre de etnocentrismos, aberta a certas categorias ana-

líticas fundamentais e criticamente objetivas” (p. 15).

Para dar início à criação de tal sistema, ou possíveis outros sistemas 

decorrentes, é que Florestan Fernandes teve de estabelecer uma tipologia so-

ciológica para definir o lugar onde entra e encaixa o seu discurso. Assim é que, 

num primeiro e definitivo gesto, abandona tanto os casos clássicos de análise 

da sociedade burguesa, naturalmente europeucêntricos, como também os casos 

“atípicos”, o japonês e o alemão, para se dedicar a este curioso espécimen (de-

pendente, subdesenvolvido e imperializado) que no próprio movimento do es-

tabelecimento da tipologia vai desvelando sua temporalidade própria: é o ter-

ceiro e último a chegar. Acredita Florestan Fernandes que “só assim se pode 

colocar em evidência como e por quê a revolução burguesa constitui uma reali-

dade histórica peculiar nas nações capitalistas dependentes e subdesenvolvidas, 

sem se recorrer à substancialização e à mistificação da história”. Acreditamos, 

portanto, que A revolução burguesa no Brasil, por trazer uma tipologia social 

prévia a qualquer discussão epistemológica das categorias e por implicar uma 

crítica antropológica-sociológica da história, possa ter um valor de modelo 

para a análise de sociedades que possivelmente tenham algo em comum com 

a descrita.

Mas não se creia que o gesto de livrar-se dos esquemas clássico e atípi-

co é o gesto da tabula rasa e do isolamento teórico e do nacionalismo ufanista. 

Pelo contrário, tratando-se de interpretação de uma sociedade dependente, o 
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sociólogo teria de usar necessariamente certas categorias de pensamento que 

naturalmente mostrassem a ligação, a dependência, mas que ao mesmo tempo 

dessem conta de todas as forças, digamos, progressistas, que tentavam neutra-

lizar a dependência. Tomemos como exemplo a categoria principal, a de burguês. 

Florestan Fernandes logo no início do seu livro critica a maneira como tem 

sido compreendida a categoria entre nós. Ou de maneira demasiado livre, ou 

em sentido muito estreito. No primeiro caso, teríamos sociedade burguesa no 

Brasil desde a implantação e a expansão da grande lavoura exportadora, vale 

dizer desde os tempos coloniais. Já no segundo caso, isto é, no sentido estreito, 

encontra-se a atitude de afirmar que o Brasil nasceu “fora e acima dos marcos 

histórico-culturais do mundo social europeu”. E conclui Florestan: “os dois 

procedimentos parecem-me impróprios e extravagantes”.

A categoria de burguês vai sendo então esvaziada parcialmente de de-

terminada carga semântica expressa pelos modelos clássico e atípico, e preen-

chida por outra, dada pela nossa perspectiva, pois burguês e burguesia – con-

tinua o texto de Florestan – são “entidades que aqui aparecem tardiamente, 

segundo um curso marcadamente distinto do que foi seguido na evolução da 

Europa, mas dentro de tendências que prefiguram funções e destinos sociais 

análogos tanto para o tipo de personalidade quanto para o tipo de formação 

social”. E em lugar de datar o surgimento do burguês no período colonial, aca-

ta parte da tese, mas a acata compreendendo-a com a categoria de repressão, 

pois é ela que lhe permite que operacionalize certos e poucos elementos da 

sociedade colonial sem subscrever à tese global. Prestemos atenção em como 

Florestan formula a condição da burguesia no período colonial: “Pela própria 

dinâmica da economia colonial, as duas florações do ‘burguês’ permaneceriam 

sufocadas [grifo nosso], enquanto o escravismo, a grande lavoura exportadora 

e o estatuto colonial estiveram conjugados”.

A independência possibilita e deixa falar esse elemento recalcado no pe-

ríodo colonial, mas que ali estava, mas só que em silêncio. Mas se o deixa falar, 

não o deixa falar ainda a plenos pulmões, pois mesmo no Império o burguês 

ainda não é uma “figura dominante ou pura”, e nem consegue ele se articular em 

“força socialmente organizada, consciente e autônoma”. E continua Florestan 

Fernandes: “Mas (o burguês) erigiu-se no fermento daquele espírito revolucionário, 

de que fala Nabuco, que “a sociedade abalada tinha deixado escapar pela primei-

ra fenda revolucionária dos seus alicerces”. As páginas que Florestan Fernandes 

dedica a essa fenda revolucionária, ao espírito liberal no século XIX brasileiro, 

são perfeitas e já se dão como antológicas. Preciso é o seu método de apreensão 

de um “elemento puramente revolucionário e outro elemento puramente con-

servador” como fios que tecem as possibilidades de atuação social das elites 

nativas.

Já por esse ligeiro resumo que fizemos do percorrer da categoria burguês 

por três séculos de nossa história, podemos dar conta de que a principal per-
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gunta pode ser posta: existe ou não uma revolução burguesa no Brasil? Respon-

de o sociólogo: “A questão estaria mal colocada, de fato, se se pretendesse que 

a história do Brasil teria de ser uma repetição deformada e anacrônica das 

histórias daqueles povos. Trata-se ao contrário de determinar como se proces-

sou a absorção de um padrão estrutural e dinâmico de organização da economia, 

da sociedade e da cultura”.

Deixando de lado o estudo desse caso concreto, voltemos agora ao dis-

curso teórico que se lhe segue dentro da organização estrutural do livro. Para 

dar conta do duplo movimento a que nos estamos referindo e que poderia ser 

sumariamente e imprecisamente definido pelo par de oposições dependência/

independência, Florestan Fernandes vai trabalhar com as categorias estruturais 

e semânticas de repetição e diferença. No processo de repetição, existe por um 

lado uma atitude de absorção e de cópia, e que redunda, do ponto de vista 

semântico, em silêncio significativo para o sociólogo. No processo de diferença, 

existe transgressão a valores estabelecidos e imperialistas, e do ponto de vista 

semântico, significação.

Leiamos Florestan Fernandes:

O que a parte da periferia “absorve” e, portanto, “repete” com referência aos 

“casos clássicos”, são traços estruturais e dinâmicos essenciais, que caracterizam 

a existência do que Marx designava como uma economia mercantil, a mais-valia 

relativa etc. e a emergência de uma economia competitiva diferenciada ou de 

uma economia monopolista articulada etc. Isso garante uniformidades funda-

mentais, sem as quais a parte dependente da periferia não seria capitalista e não 

poderia participar de dinamismos de crescimento ou de desenvolvimento das 

economias centrais.

A essa “uniformidade fundamental” de dois elementos estranhos, mas 

dependentes, Florestan vai opor:

No entanto, a essas uniformidades – que não explicam a expropriação capitalis-

ta inerente à dominação imperialista e, portanto, a dependência e o subdesen-

volvimento – se superpõem diferenças fundamentais, que emanam do processo 

pelo qual o desenvolvimento capitalista da periferia se torna dependente, sub-

desenvolvido e imperializado, articulando no mesmo [grifo nosso] padrão as eco-

nomias capitalistas centrais e as economias capitalistas periféricas. 

E conclui: “Em um sistema de notação marxista, é a estas diferenças (e 

não àquelas uniformidades) que cabe recorrer, para explicar a variação essen-

cial e diferencial, isto é, o que é típico da transformação capitalista e da domi-

nação burguesa”. 

O que fizemos foi ler um parágrafo da p. 291 de A revolução burguesa no 

Brasil, e a nossa contribuição foi a de pontuar o texto para melhor extrair as ca-

tegorias filosóficas que o sociólogo operacionalizou e apresenta. São elas as de 

repetição e de diferença, pertencentes a uma lógica do mesmo (e não a uma 

lógica da alteridade), enquanto as possibilidades de significação repousam nos 
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elementos diferenciais. Acreditamos ainda que o desejo global do sociólogo é o 

de ler estruturas de transformação que se encontram presas a um mesmo sistema. 

Ao tentar avançar este nosso discurso teórico, paralelo ao de Florestan 

Fernandes, é que somos levados a colocar em discussão a necessidade (ou não) 

de se estabelecer uma diferenciação precisa e operacionalizável (ou não) entre 

transformação e ruptura para se compreender o processo geral da história eco-

nômica, política e social brasileira. Pensamos que o modelo de análise inter-

pretativa, que estivemos apressadamente resumindo não dava conta dos pro-

cessos de ruptura, já que eles não se situam dentro de uma lógica do mesmo, 

da continuidade, da evolução e da linearidade, mas instauram um espaço difí-

cil de ser definido abstratamente e que é o espaço onde circulam o anarquismo 

da reviravolta no poder e a dessacralização dos valores sociais estabelecidos. 

Dentro do pensamento que estamos avançando agora, um problema bem mais 

complexo se coloca que é o de saber se a categoria de “síntese” em A revolução, 

visivelmente calcada (ou não) em Marx, daria conta de um processo de ruptu-

ra ou se seria necessário dizer que o sociólogo está apelando para outro siste-

ma filosófico? ou ainda seria o caso de se redefinir como o sociólogo apropriou 

e recuperou a categoria de síntese hegeliano-marxista dentro de uma proble-

mática da evolução linear.

De qualquer modo, pode-se dizer, a favor do sociólogo Florestan Fernandes, 

que ainda não houve um processo básico e definitivo de ruptura dentro da so-

ciedade brasileira e que, portanto, qualquer especulação teórica sobre processos 

de ruptura ficaria inexoravelmente circunscrita a discursos utópicos. E Florestan, 

quer-nos parecer, em tempo algum esteve interessado na estrutura e na força 

do discurso utópico entre nós, ou seja, no estudo da relação precária entre esse 

discurso e a realidade. Quer dizer: na possibilidade de se organizar uma utopia 

revolucionária que tome e envolva a realidade numa gigantesca e aberrante 

racionalidade. O sociólogo, sabemos, só se interessa pelos casos concretos, e 

obviamente esse discurso utópico nunca se concretizou entre nós. Mas seria o 

caso de se perguntar se ele, na sua circularidade quase imaterial e na sua eco-

nomia de derrota, não teria sido uma força progressista tão propulsora quanto 

o liberalismo o foi – na leitura de Florestan – para o século XIX.

A ausência, portanto, nesse livro, de considerações e análises de práticas 

discursivas ao lado da interpretação do concreto acarreta talvez algumas lacunas 

no levantamento propriamente histórico do período colonial. É assim que compre-

enderíamos em livro tão abrangente a ausência na análise de Florestan da econo-

mia da mineração, já que ele centralizou toda sua atenção na economia da agricul-

tura. Poderíamos aventurar a hipótese de que é na economia da mineração que 

surgem os discursos mais audaciosos do ponto de vista revolucionário, e é lá que se 

criam as utopias mais próximas de se imporem à realidade.

Talvez essa ausência seja corroborada por uma nota pessimista que per-

passa todo o livro com relação ao processo atual da revolução burguesa. Na p. 296 
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escreve Florestan: “Torna-se, assim, muito difícil deslocar (as burguesias) politi-

camente, através de pressões e conflitos mantidos ‘dentro da ordem’; e é quase 

impraticável usar o espaço político, assegurado pela ordem legal, para fazer ex-

plodir as contradições de classe, agravadas sob as referidas circunstâncias”. Es-

taria nos conduzindo o sociólogo a pensar que as formas de abertura progressis-

ta, encontradas no século XIX e explicadas pela fenda de Joaquim Nabuco, não 

estariam encontrando o seu correspondente estrutural dentro da sociedade 

brasileira atual? Ou seria mais acertado e mais ousado dizer que os elementos 

que levam a uma transformação ainda existem, mas não os que levam a uma 

ruptura? E, portanto, em lugar de cair o pessimismo sobre o processo atual de 

transformação, ou seja, sobre os personagens do livro, recairia antes ele sobre o 

narrador, isto é, o sociólogo? Estaríamos, portanto, diante de um pessimismo 

mais profundo e mais radical, pois tentaria ele explicar um cansaço ideológico. 

Cansaço ideológico do sociólogo (brasileiro) reduzido a explicar apenas as for-

mas reacionárias de um pensamento e de uma ação de personagens que apenas 

e só nos seus limites chegam a ser progressistas.

Recebido em 28/8/2017 | Aprovado em 30/10/2017
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 NOTAS

1 Aqui acrescido de uma introdução escrita por Silviano Santia-

go especialmente para esta edição de Sociologia & Antropologia, 

este artigo foi originalmente publicado como resenha de A 

revolução burguesa no Brasil (2 ed. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 

1976, 413 p.) na revista Contexto (n. 2, março, 1977), mas quis a 

fortuna que ficasse praticamente desconhecido pela crítica 

até hoje. 

2 Teria sido Gino Germani o professor que saúda o homenagea-

do ou a congregação teria convidado Ashley Montagu? À se-

melhança de Florestan, Ashley Montagu é aposentado com-

pulsoriamente pela Rutgers University em 1955, aos 50 anos. 

A medida foi tomada em represália às suas ideias liberais e 

por libelos escritos por ele contra o senador McCarthy. Duran-

te anos Ashley Montagu foi não só professor visitante em Har-

vard, Princeton, NYU e Santa Barbara, como também o presi-

dente do júri que concedia anualmente o Anisfield-Wolf Book 

Award, recebido em 1970 por Florestan. Estabelece-se final-

mente em Princeton. Se a hipótese for verdadeira, talvez seja 

essa a razão pela qual a sessão solene fora “rigorosamente 

vedada a estranhos e, especialmente, a jornalistas”.

3 Como a matéria é pouco estudada, reproduzo Nietzsche: “O 

artista trágico não é nenhum pessimista. Ele diz justamente 

sim a tudo que é digno de questão e passível mesmo de produ-

zir terror, ele é dionisíaco...”. Não resisto e copio trecho de carta 

escrita por Mário: “No Losango cáqui eu escrevi um pensamen-

to que não é a síntese mas é a resultante mais feliz da minha 

maneira de ser feliz: ‘A própria dor é uma felicidade’. Pra feli-

cidade inconsciente por assim dizer física do homem comum 

qualquer temor qualquer dor é empecilho. Pra mim não por-

que pela minha sensibilidade exagerada, pela qual eu conhe-

ço por demais, a dor principia, a dor se verifica, a dor me faz 

sofrer, a dor acaba, a dor permanece na sua ação benéfica his-

tórica moral, a dor é um dado de conhecimento, a dor é uma 

compreensão normalizante da vida, a própria dor é uma feli-

cidade”. Salto algumas cartas de Mário a Drummond e volto a 

copiar: “Você por acaso já desassociou a palavra felicidade da 

palavra prazer e a palavra infelicidade da palavra dor? Desasso-

cie e você compreenderá o que se passa em mim. O prazer e a 

dor são concomitâncias ou melhor são resultantes da felicida-

de e da infelicidade porém nunca jamais em tempo algum a 

felicidade e a infelicidade resultaram do prazer ou da dor”.
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A REVOLUÇÃO BURGUESA 

Resumo

Neste texto publicado em 1977 e escrito por sugestão do 

próprio Florestan Fernandes, mas pouco conhecido pela 

ampla fortuna crítica da obra do sociólogo paulista e pra-

ticamente inacessível hoje, Silviano Santiago apresenta 

leitura original de A revolução burguesa no Brasil. Apreen-

dendo essa obra por prisma ainda hoje inovador e provo-

cador, acentua a recusa de Florestan pela postura eurocên-

trica ao rejeitar o raciocínio por conceitos tomados das ci-

ências sociais para adotar o princípio operativo da diferen-

ça como força mobilizadora de novo discurso crítico da 

periferia na periferia. O texto é precedido de uma introdu-

ção em que, relendo a resenha 40 anos depois, o autor nar-

ra ao leitor contemporâneo seu encontro com Florestan 

nos Estados Unidos e o início de uma amizade.

THE BOURGEOIS REVOLUTION

Abstract

In this text published in 1977 and written at the suggestion 

of Florestan Fernandes himself, yet little known to the am-

ple critical literature on the work of the São Paulo socio-

logist and practically inaccessible today, Silviano Santiago 

presents an original reading of A revolução burguesa no Bra-

sil. Approaching the work through a prism that remains 

just as innovative and provocative today, it foregrounds 

Florestan’s refusal to adopt a Eurocentric posture by rejec-

ting the reasoning through concepts taken from the social 

sciences in order, instead, to adopt the operative principle 

of difference as a mobilizing force of a new critical discour-

se on the periphery in the periphery. The text is preceded 

by an introduction in which, rereading the review 40 years 

later, the author tells the contemporary reader of his en-

counter with Florestan in the United States and the begin-

ning of a friendship.
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Silviano Santiago;
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Viagem como vocação. Itinerários, parce-

rias e formas de conhecimento, de Fernan-

da Arêas Peixoto, é um livro desafiador 

e surpreendente. Tanto surpreende os 

seus leitores, quer sejam leigos ou ini-

ciados, com as múltiplas facetas do te-

ma que enuncia quanto os desafia a 

enfrentar a complexidade de sua visa-

da interpretativa. Eles não deixarão de 

notar, além disso, que têm em mãos um 

texto extremamente arguto. A argúcia 

está presente em diferentes momentos 

do trabalho, mas talvez se revele com 

mais força no modo de conjugar, em 

seu estilo narrativo, as experiências 

dos autores sobre os quais se debruça, 

fazendo com que o que é dito sobre a 

experiência enquanto tal possa se apli-

car a si própria como intérprete. A es-

colha do vocabulário com que pontua 

sua reflexão é uma pista para isso. “Car-

tografia e miradas”, “primeira pausa”, 

“Roteiros africanos”, “segunda pausa”, 

são expressões que marcam o ritmo de 

sua caminhada, assim como o de todas 

as caminhadas, com pontos de partida, 

de chegada e pausas obrigatórias. A via-

gem é aqui uma metáfora para o ensaio, 

para um percurso de investigação que 

ultrapassa fronteiras disciplinares, 

continuamente deslocando o seu obje-

to, avaliando as suas descobertas, para 

dar início a novas incursões. 

Assim como toda viagem, o livro 

começa expondo o plano do qual é re-

sultado. A investigação “trata de via-

gens realizadas por profissionais (an-

tropólogos, sociólogos/e ou historiado-

res) entre as décadas de 1930 e 1960: 

viagens de estudo, pesquisa e forma-

ção; viagens de passeio e turismo; de 

descoberta e/ou reconhecimento; via-

Peixoto, Fernanda Arêas. (2015). 

Viagem como vocação. Itinerários, parcerias e formas de conhecimento. 

São Paulo: Fapesp/Edusp, 288p.
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gens exteriores (deslocamentos no es-

paço) e interiores (modificadoras do 

self); viagens livrescas e expedições 

científicas” (p. 12). Os autores escolhi-

dos são alguns daqueles com os quais 

Fernanda convive há alguns anos e que 

em dado momento foram postos em 

relação a partir da chave do diálogo. 

Refiro-me ao seu livro Diálogos brasilei-

ros, no qual a obra do professor francês 

Roger Bastide é compreendida por 

meio da sua interlocução com autores 

brasileiros como Gilberto Freyre e Flo-

restan Fernandes. 

Em A viagem como vocação, entretan-

to, além da introdução de novos perso-

nagens, a chave parece ser outra. Diria 

que o mínimo denominador comum 

entre os autores analisados é antes a 

demonstração, a afirmação da multi-

plicidade, da polissemia e da pluralida-

de que a própria viagem. A premissa 

aqui é que o pensamento não deve ser 

redutor, mas multiplicador. 

Por isso, o sentido e a natureza da 

viagem são vistos em sua variedade; 

também os perfis daqueles que regis-

traram sob diferentes formas as suas 

experiências de deslocamento são am-

pliados no livro de Fernanda Peixoto, 

fazendo ver que, sob a denominação 

mais geral de viajantes, os autores po-

dem assumir diferentes perspectivas, 

quer sejam as do intelectual, do pes-

quisador, do turista ou do explorador.

As viagens e os viajantes em ques-

tão são vários; assim como as rotas por 

eles percorridas, também diversos e 

não excludentes entre si são os seus 

motivos e objetivos. O caráter iniciáti-

co da viagem de Roger Bastide ao Brasil 

e à África pode ser referido ao contex-

to das viagens modernistas de redes-

coberta do Brasil, assim como, prosai-

camente, pode ocorrer no contexto de 

uma viagem de férias e de estudo. 

O sumário do livro já confirma essa 

sensação da multiplicidade de sentidos 

que a viagem possui para os seus perso-

nagens, desde antes da própria viagem; 

ou seja, antecipando-a, o olhar do via-

jante (e da autora) define uma direção e 

traça uma cartografia a partir de pontos 

de referência predeterminados. 

Assim, a primeira parte do livro, 

“Cartografia e miradas”, procura mos-

trar como as cidades latino-america-

nas e os fluxos populacionais entre 

Brasil e África foram alçados a pontos 

de convergência para o confronto de 

visões e interpretações de autores que, 

ao colocar em xeque a modernidade 

no continente, o fizeram a partir de di-

ferentes ângulos e contextos: Bastide, 

ao pensar a persistência da forma bar-

roca e sua encarnação brasileira pecu-

liar; Gilberto Freyre, que com sua no-

ção de antagonismos em equilíbrio, 

desafia a ideia de um percurso não 

problemático da racionalidade ociden-

tal ao sul do equador.

Por outro lado, Fernanda traça o ro-

teiro de um debate que no seu conjun-

to visa mostrar a especificidade daque-

las partes do mundo por meio das via-

gens; sempre no plural, a viagem, aqui, 

é remetida ao seu sentido metafórico 

de conhecimento, e que, no seu limite, 

chega por vezes a prescindir da expe-

riência, como nas viagens livrescas. 

Contudo, a apreensão cognitiva de 

suas formas específicas de representa-

ção e conhecimento, plasmadas na ar-

quitetura, arte e religião, tem seu eixo 
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nas noções de deslocamento e alteri-

dade do pesquisador.

Roger Bastide é abordado, como diz 

Fernanda, por uma trilha lateral. Ex-

plora aspectos menos evidentes da sua 

bibliografia, como as observações que 

fez sobre as cidades brasileiras − São 

Paulo, principalmente − desde que o 

espaço urbano constituía um tema 

central no Brasil que se modernizava. 

A escolha desse ângulo lhe permite 

colocá-lo em diálogo com escritores 

brasileiros da sua época, entre as 

ideias que circulavam no meio intelec-

tual e acadêmico. A cartografia desse 

debate mostra como Bastide, apesar de 

reproduzir o topos modernista da cida-

de vertical e tentacular, aponta, refor-

çando a visão ambivalente dos nossos 

modernistas quanto às cidades, para 

outras dimensões do espaço urbano, 

que o relativizam. Trata-se da convi-

vência, aqui, da paisagem moderna 

com a tradição, sobretudo a percepção 

da persistência do barroco brasileiro. 

Contra a dominação do utilitarismo 

nas formas culturais da primeira, afir-

ma a importância da imaginação, da 

estética sem função, das imagens for-

madas na memória de uma outra ex-

periência do urbano que é preciso pre-

servar. A volta do barroco preconizada 

pelo autor, como visão de homem e de 

mundo, teria como fonte inspiradora o 

gosto francês pelo abrandamento das 

dicotomias, suavizando contrastes ex-

cessivos? Essa é uma das vias que po-

demos percorrer com Fernanda Peixo-

to para a compreensão das ideias do 

professor e pesquisador Bastide.

O livro também nos leva a explorar 

os matizes entre as diferentes inter-

pretações. Embora Bastide tenha mui-

tas afinidades com a visão de Gilberto 

Freyre, principalmente pelo fato de 

que, como nos diz Fernanda, ambos 

concordam que “a modernização bra-

sileira se implanta pela manutenção 

da tradição senhorial”, Bastide parece 

assumir uma perspectiva, junto com 

Lucio Costa e Niemayer, segundo a 

qual a harmonia entre a forma e a fun-

ção deve ser buscada, ao passo que, 

para Gilberto, o equilíbrio dos contrá-

rios não exclui e não deve excluir a 

permanente tensão entre eles.

Gilberto Freyre também nos é apre-

sentado por uma senda lateral, me-

diante a relação de amizade que travou 

com Oliveira Lima. Foi o historiador, 

sociólogo e diplomata, seu conterrâ-

neo, quem lhe proporcionou a espécie 

peculiar de viagem, a viagem livresca, 

a partir da qual o autor de Casa-grande 

& senzala entra em contato com a Amé-

rica Latina. Fernanda nos mostra como 

o gosto de Oliveira Lima pela arte dos 

países da América hispânica influencia 

Gilberto a ponto de ele ter levado para 

a sua obra o tenso equilíbrio entre o 

muralismo e o retrato, cujos princípios, 

convertidos à sua forma discursiva, se 

expressam no contraste entre a visão 

panorâmica − entre o enquadramento 

amplo e o olhar aproximado, minucio-

so − e a descrição dos detalhes, que 

serão aguçados e por vezes modifica-

dos pelas outras viagens, de núpcias e 

de trabalho, que fez à Argentina, ao 

Uruguai, ao Paraguai e à Venezuela. 

Na segunda parte, “Roteiros africa-

nos”, a viagem realça, para além da 

metáfora, o seu sentido de uma expe-

riência real e suas implicações teóricas 
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e metodológicas (e políticas) para o 

fazer antropológico. 

No capítulo sobre as viagens de Ro-

ger Bastide e Pierre Verger à África, Fer-

nanda preocupa-se em mostrar como 

essa experiência está profundamente 

marcada pelo signo da troca e da união, 

desde as trocas intersubjetivas − a re-

lação de amizade entre os viajantes − à 

busca das evidências das trocas cultu-

rais, ou seja, a perspectiva de ver, “do 

Brasil, a África”; “Da África, o Brasil”, 

assim como de um desejo, explicitado 

sobretudo por Verger, de intervenção, 

de “religar os dois mundos”. 

A viagens de Gilberto Freyre às co-

lônias portuguesas de então possibili-

tam à autora explorar os vínculos en-

tre viagem e memória, o que de certa 

forma implica uma revisão das conse-

quências das interpretações e críticas 

mais duras das posições conservado-

ras do autor, além de lhe permitir re-

pensar a própria ideia da viagem como 

uma experiência de alteridade.

“O olho do etnógrafo” fecha o périplo 

de Fernanda em torno do conjunto de 

questões que tangenciaram as análises 

dos demais capítulos. O confronto que 

estabelece entre esse artigo de Michel 

Leiris, que antecede a sua viagem à 

África, integrando a missão Dakar-Dji-

bouti, com o seu relato posterior, A 

África fantasma, é uma demonstração 

de virtuosismo da pesquisadora no 

manejo das várias questões que o te-

ma da viagem evoca: entre muitas ou-

tras, a relação entre conhecimento e 

subjetividade, entre imagens precon-

cebidas de uma época e a possibilidade 

de educar o olhar, a relação entre sabe-

res e formas expressivas.

À guisa de conclusão, acrescentaria 

apenas breves observações sobre esse 

belo trabalho de Fernanda Peixoto. 

A primeira, a partir do seu título: a 

viagem como vocação, na acepção lai-

ca do termo, aparece como um chama-

do do self contemporâneo (um self que 

se pensa plástico, susceptível a mode-

lagens externas e internas) para o 

exercício da crítica. Por consequência, 

o deslocamento espacial converte-se 

em um deslocamento temporal, tor-

nando a crítica do presente moderno 

possível graças à experiência de uma 

outra temporalidade que a viagem pos-

sibilita. Seja no sentido de reiterar po-

sições prévias, adquiridas nas viagens 

livrescas, seja no sentido da capacida-

de de a experiência alterar a cartogra-

fia previamente definida, como no caso 

exemplar de Leiris. O livro mostra, por-

tanto, a afinidade entre esse self refle-

xivo e a experiência antropológica, na 

esteira de autores como Lévi-Strauss e 

James Clifford, e, podemos perceber, é 

justamente essa plasticidade que, por 

sinal, permite a um pesquisador como 

Bastide o contraste e as aproximações 

entre a cidade moderna tentacular e as 

cidades mineiras barrocas, o candom-

blé barroco e o espírito do capitalismo 

originário das práticas econômicas 

protestantes.

Em segundo lugar, penso que pode-

mos apreciar o livro de Fernanda Pei-

xoto como uma experiência formal de 

bricolagem, desde um certo princípio 

de composição que é autorreflexivo, ou 

seja, que pensa a sua própria trajetória 

de pesquisa, seus itinerários e parce-

rias. Como a autora anuncia nas pri-

meiras linhas, “à primeira vista os as-
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suntos tratados neste volume parecem 

diversos, mas foram concebidos como 

parte de uma mesma investigação, que se 

iniciou há mais de dez anos” (p. 11). O que, 

a propósito, resulta em libertar os autores 

em tela de um quadro interpretativo fixo.

Não posso concluir sem comentar a ri-

queza e o significado da iconografia do li-

vro. Fotos, desenhos dos autores, pinturas, 

mapas não são apenas ilustrações, mas 

conversam com o texto, reforçando a ideia 

de intertextualidade, cara aos autores tra-

balhados e necessária para a apreensão da 

pluralidade e da multiplicidade dos signi-

ficados em jogo. E mais: a bela imagem em 

baixo-relevo da bússola na noite sem es-

trelas que a cor da capa representa aponta 

para uma certa direção, mas, como o con-

teúdo do livro o demonstra, para as muitas 

outras que também podem ser seguidas 

por aqueles que se aventurarem com ele 

nessa empreitada de decifração do Brasil 

por intermédio dos seus intelectuais.
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Aprovada em 15/2/2018

Carmen Felgueiras é socióloga, professora-
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Médicos intérpretes do Brasil, organizado 

por Gilberto Hochman e Nísia Trindade, 

que vem a público em uma edição capri-

chada da Hucitec Editora, reúne 29 intér-

pretes do Brasil que, como expressa bem 

o título, das mais variadas formas, pro-

duziram “fabricações” de Brasil sob a 

perspectiva da formação e/ou do exercí-

cio da medicina. Esse ponto em comum, 

entretanto, não produz uma obra mono-

temática; muito pelo contrário: a multi-

plicidade de pontos de vista e de experi-

ências na medicina – das mais engaja-

das àquelas em que a arte médica con-

siste em um aspecto não tão importante 

na trajetória individual – faz com que o 

livro seja um excelente abre-alas para o 

leitor que se inicia nos estudos sobre 

interpretações do Brasil. A abrangência 

da coletânea permite ao leitor/leitora 

inúmeras ênfases e caminhos dessa mi-

rada sobre e para entender o Brasil. 

O BRASIL VISTO POR INTELECTUAIS MéDICOS

christiane Jalles de Paula i

1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil
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Nos escritos desses 29 homens e mu-

lheres sobre o país, a arte médica, por 

um lado, pode ser percebida como o 

meio que tais intérpretes adotaram para 

compreender as engrenagens que man-

tinham o Brasil identificado, para al-

guns, como uma nação atrasada e, para 

outros pensadores, como uma promes-

sa de moderno. Por outro lado, é a partir 

dos diagnósticos médicos que são pres-

critos os movimentos/receitas/remé-

dios para a construção de um país “sau-

dável”, “moderno”, “desenvolvido”. 

Além disso, a organização interna da 

obra − com texto inédito de cada intér-

prete precedido de apresentação feita 

por um estudioso daquele intérprete − 

também a torna bastante acessível a um 

público não especializado e aos alunos 

das graduações. Os intérpretes dos in-

térpretes oferecem ao leitor textos que 

fogem ao academicismo, mas, nem por 
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o brasil visto por intelectuais médicos

consequências de várias das interpre-

tações calcadas na ação que estão pre-

sentes no referido livro. Nele, há diver-

sos exemplos de como, a partir dos 

diagnósticos de doenças e males do bra-

sileiro, se construíram interpretações 

do Brasil que tinham por objetivo o en-

frentamento e a superação das condi-

ções impeditivas do progresso civiliza-

cional do país. O Brasil moderno está, 

para alguns mais perto do que para ou-

tros, no horizonte possível, mas somen-

te se apresenta viável se os entraves 

apontados pela experiência/vivência 

desses agentes forem considerados nas 

políticas públicas.  O mal-estar assim 

assume uma crítica à política e aos polí-

ticos – embora, tenhamos alguns dos 

intérpretes seguindo trajetória política, 

mas são exceções. 

Apesar disso, há evidente traço a 

unir os 29 intérpretes médicos, que é, 

como dito, o de unir a vivência de mé-

dico à política. Tal engajamento assu-

me formas diversas entre os 29 intér-

pretes. Podemos defini-lo com quatro 

tipos ideais, conforme a proposta de 

Norberto Bobbio em Os intelectuais e o 

poder: dúvidas e opções dos homens de 

cultura na sociedade contemporânea: 1) 

com a presença do próprio intérprete 

no poder político; 2) intérpretes que 

influenciam o poder político, elaboran-

do propostas ou fornecendo informa-

ções; 3) intérpretes que atuaram para 

legitimar o poder constituído; e 4) in-

térpretes críticos ao poder constituído. 

Sem qualquer pretensão à exaustão, é 

possível reorganizar o livro a partir 

dessa tipologia, tendo como exemplo 

do primeiro tipo ideal Sérgio Arouca, 

uma das lideranças na construção do 

isso, deixam de ser densos, além de ofe-

recer também interpretações sagazes e 

instigantes sobre as trajetórias e as vi-

sões de Brasil dos 29 médicos-intérpre-

tes ou intérpretes-médicos que com-

põem a publicação. Já para um público 

mais especializado, o livro traz significa-

tivas contribuições seja na seleção dos 

autores, seja na escolha de seus textos. 

Penso que o principal mérito de Mé-

dicos intérpretes do Brasil é o de permitir 

ao seu leitor o acesso a inúmeras pers-

pectivas e visões que buscaram res-

ponder quais foram os caminhos − e os 

descaminhos − que levaram − e ainda 

levam − o Brasil a ser o que é. Organiza-

do e estruturado tal qual um poliedro, o 

livro nos leva a viajar junto com a ima-

ginação desses intérpretes. E a viagem 

nos permite travar uma primeira expe-

riência com diversas “fabricações” de 

país, que fundam tradições e identida-

des nacionais. Sem dúvida, tradições/

identidades marcadas por permanên-

cias e descontinuidades, mas que bus-

cam “descobrir” as particularidades/

especificidades deste país continental 

e as “saídas” para sua integração social, 

cultural e econômica. Essa variedade 

de Brasil faz de Médicos intérpretes do 

Brasil um documento importante para 

entendermos os retratos esboçados so-

bre o Brasil feitos por médicos na for-

mulação, implementação e avaliação 

de políticas públicas de saúde.  

Além de cunharem visões de Brasil, 

é preciso destacar que a intervenção 

pública de muitos dos intérpretes mé-

dicos relacionados no livro orientou a 

própria práxis dos profissionais da saú-

de no Brasil. A constituição de uma área 

de saúde pública atuante é uma das 
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Sistema Único de Saúde (SUS) e tam-

bém parlamentar; do segundo, Carlos 

Chagas e suas descobertas que produ-

ziram políticas de saúde; do terceiro, 

Nina Rodrigues; e, como caso emble-

mático do último tipo ideal temos, en-

tre outros, Nise da Silveira. 

Outra forma de ler o livro é seguindo 

os termos de outra tipologia também 

proposta por Norberto Bobbio, na qual 

os intelectuais são ou “ideólogos” ou 

“expertos”. Como nos adverte esse autor, 

o que os difere é a tarefa que desempe-

nham no contexto político. Os “ideólo-

gos” ou “intelectuais” são os sujeitos 

que, para Bobbio, fornecem os princí-

pios-guia das sociedades, já os “exper-

tos” ou “cientistas” seriam os que ofere-

cem conhecimento-meio. Nos dois ca-

sos as ideias são forças sociais organi-

zadoras do mundo social, tendo porta-

dores sociais que são os seus executo-

res. Entre os primeiros podemos rela-

cionar: Nina Rodrigues, Miguel Couto, 

Manoel Bonfim, Miguel Pereira, Carlos 

Chagas, Arthur Ramos, Pedro Nava, 

Thales de Azevedo, Mario Magalhães da 

Silveira, Nise da Silveira, Josué de Cas-

tro, Guimarães Rosa, Noel Nutels e Sér-

gio Arouca. Entre os “expertos” é possí-

vel arrolar: Belisário Penna, Alfredo da 

Matta, Francisca Praguer Frós, Juliano 

Moreira, Afrânio Peixoto, Edgard Ro-

quette-Pinto, Júlio Pires Porto-Carreiro, 

Renato Kehl, Miguel Ozorio de Almeida, 

Mendes Madeira de Fradique Freitas, 

Samuel Pessoa, Juscelino Kubistchek, 

Carlos Gentile de Mello, Helio Pellegrino 

e Zilda Arns. Evidentemente, essa tipo-

logia não é expressão do real, mas nos 

permite indicar um dos pontos fortes 

do livro, que é a força das ideias de saú-

de, doença, remédio, males, entre tan-

tas do discurso médico a orientar a in-

terpretação do Brasil. 

Há um empreendimento coletivo a 

ser ressaltado no livro que é precisa-

mente o do diálogo que nele se estabe-

lece entre as áreas do pensamento 

social e de história das ciências e da 

saúde. A conversa se expressa na di-

versidade de intérpretes reunidos no 

livro. De certo ponto de vista, é possí-

vel afirmar que este é um dos pesos do 

livro: a força dessa diversidade inter-

pretativa de “ideólogos” e “expertos” a 

dizer o que é, para cada um, o Brasil e 

a sociedade brasileira. Além disso, ca-

be enfatizar que o livro, a partir do es-

forço cruzado entre essas diversas áre-

as de conhecimento, não faz tábula 

rasa das singularidades desses cam-

pos. Muito pelo contrário, tal conjunto 

de ideias e de sujeitos intérpretes dos 

portadores das ideias, que é Médicos 

intérpretes do Brasil, revela aos seus lei-

tores e leitoras como noções de “inte-

lectual” e de “cientista” foram sendo 

tecidas no Brasil. Se a função/papel e 

responsabilidade dos intelectuais é as-

pecto bastante pronunciado na organi-

zação do livro, até nas interpretações 

dos “expertos” de cada intérprete, é 

possível ler como segundo texto no li-

vro como se deu a consolidação do 

campo do “cientista” a realizar tarefa 

outra daquela efetuada/executada pe-

los “intelectuais”. A configuração do 

campo da história das ciências e da 

saúde, de suas formas de transmissão 

de ideias, de seus símbolos, visões de 

mundo e ensinamentos práticos é 

apresentada no livro, revelando os mo-

dos próprios de interpretar o Brasil de 
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homens e mulheres ligados à área mé-

dica. Por outro lado, as explicações e 

análises feitas pelos intérpretes dos 

intérpretes permitem ressignificar o 

próprio campo e suas noções, costu-

rando pela embocadura do pensamen-

to social as noções de “intelectual” e 

“cientista”, empreendimento do longo 

projeto liderado pelos organizadores e 

que também vem sendo tão bem reali-

zado por outros pesquisadores e pelo 

Programa de Pós-Graduação em Histó-

ria das Ciências e da Saúde da Casa de 

Oswaldo Cruz/Fiocruz – que tem con-

tribuído para a reflexão de como as 

áreas disciplinares acima arroladas, de 

modos próprios, produzem suas inter-

pretações e intérpretes de Brasil. 

É interessante notar que, em rela-

ção aos temas tratados pelos intérpre-

tes, há mais continuidade do que des-

continuidade. Tendo como pano de 

fundo a temática do atraso, compreen-

dido como perene na sociedade brasi-

leira, esses intérpretes do Brasil busca-

ram identificar as causas e os cami-

nhos para o ingresso do país e de sua 

sociedade no rol das nações civilizadas. 

Identidade nacional, questão racial, 

questão agrária, a integração territo-

rial, superação da desigualdade são 

algumas temáticas que se destacam 

pela permanência, ainda que sejam 

sempre enquadradas ao sabor das con-

junturas. Entre esses temas, o papel do 

Estado assume importância ímpar. O 

diagnóstico de um país cuja população 

em sua maioria vive em condições su-

bumanas/desumanas, privada de con-

dições básicas para bem viver, tem 

como uma das consequências a per-

cepção de uma sociedade destituída 

das condições cívicas mínimas e, por-

tanto, débil e incapaz de realizar as 

transformações necessárias para a su-

peração do atraso. Nesse caso, caberia 

ao Estado o papel de ente de mudança. 

O Estado é, assim, a instituição capaz 

de criar e impulsionar as transforma-

ções que superariam o atraso e que 

construiriam o Brasil moderno. Vinte e 

oito intérpretes compartilham essa 

perspectiva; apenas Renato Kehl espo-

sa outra percepção, caracterizadamen-

te pessimista, que defende não haver 

no país elite política capacitada para 

as reformas necessárias que, no caso, 

para ele, se constituiriam numa políti-

ca de embranquecimento da popula-

ção brasileira, uma vez que identifica a 

raiz do atraso como problema racial.   

As muitas perspectivas que com-

põem a publicação, como afirmam os 

organizadores na introdução, “resistem 

a qualquer tentativa homogeneizadora” 

(p. XXIV) das ideias-forças de saúde, 

doença, etc. Ressalte-se que isso não é 

uma questão numérica, e sim decorre 

de a publicação comportar atuações no 

tempo e no espaço, bem como proposi-

ções políticas bastante diferentes. Mé-

dicos intérpretes do Brasil também per-

mite aos seus leitores um panorama 

bastante amplo e polissêmico do uso e 

abuso de categorias analíticas do cam-

po da medicina por parte desses 29 in-

térpretes. O livro tem a contempora-

neidade do discurso médico como cha-

ve analítica e explicativa para enten-

dermos o país. De um lado, porque a 

força do discurso médico para explicar 

o Brasil está sempre sendo ressignifica-

da (um exemplo, e sem qualquer pre-

tensão científica, apenas como ilustra-
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mas e autores para além do mainstream 

do pensamento social brasileiro. Esse 

volume engrandece a coleção, põe em 

diálogo as áreas do pensamento social 

brasileiro, da história das ciências e da 

saúde, e a todo momento ilumina o es-

forço coletivo do empreendimento, ao 

mesmo tempo em que situa seus mati-

zes. É um livro que pode ser lido como 

obra de história intelectual, mas tam-

bém de história dos intelectuais, e ain-

da como uma sociologia dos intelectu-

ais, o que o coloca como referência no 

campo de estudos sobre o Brasil, con-

tribuindo significativamente para to-

dos aqueles que buscam entender as 

muitas “fabricações” que fazem o Bra-

sil ser o que é. 

Recebida em 31/10/2017 | Aprovada 

em 15/2/2018

Christiane Jalles de Paula é doutora em ciência 

política pelo Instituto Universitário de 

Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) e professora 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

ção, se realizarmos uma busca no Goo-

gle com a frase Brasil, país doente, tere-

mos como retorno centenas de links de 

artigos opinativos, matérias jornalísti-

cas, entre outros suportes). De outro, o 

propósito da obra, assim, ao unir inter-

pretações do Brasil e médicos − que 

ainda não haviam recebido a devida 

atenção − supre tal lacuna, e, espero, 

seja o primeiro passo de uma necessá-

ria e bem-vinda empreitada de valori-

zação dos intérpretes médicos no Bra-

sil no âmbito do pensamento social. 

Por fim, é preciso destacar que Médi-

cos intérpretes do Brasil faz parte da cole-

ção Pensamento Político-Social. Tal ini-

ciativa vem renovando as interpreta-

ções sobre o Brasil, apostando em te-
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Preâmbulo. O valor e os benefícios provenientes da pesquisa dependem essencialmente da sua inte-
gridade. Embora haja diferenças entre países e entre disciplinas na maneira pela qual a pesquisa é
organizada e conduzida, há também princípios e responsabilidades profissionais comuns que são
fundamentais para a integridade da mesma, onde quer que seja realizada.

PRINCÍPIOS
Honestidade em todos os aspectos da pesquisa.
Responsabilização na condução da pesquisa.

Respeito e imparcialidade profissionais no trabalho com outros.
Boa gestão da pesquisa em benefício de outros.

RESPONSABILIDADES
1. Integridade: Os pesquisadores devem
assumir a responsabilidade pela
confiabilidade de suas pesquisas.
2. Cumprimento com as regras: Os
pesquisadores devem estar cientes das regras
e políticas de pesquisa e segui-las em todas as
etapas.
3. Métodos de pesquisa: Os pesquisadores
devem utilizar métodos de pesquisa
apropriados, embasar as conclusões em uma
análise crítica das evidências e relatar os
achados e interpretações de maneira integral
e objetiva.
4. Documentação da pesquisa: Os
pesquisadores devem manter documentação
clara e precisa de suas pesquisas, de maneira
que sempre permita a averiguação e
replicação do seu trabalho por outros.
5. Resultados: Os pesquisadores devem
compartilhar seus dados e achados pronta e
abertamente, após assegurarem a
oportunidade de estabelecer a prioridade e
propriedade sobre os mesmos.
6. Autoria: Os pesquisadores devem assumir
plena responsabilidade pelas suas
contribuições em todas as publicações,
solicitações de financiamento, relatórios e
outras representações de suas pesquisas. A
lista de autores deve sempre incluir todos
aqueles (mas apenas aqueles) que atendam os
critérios de autoria.
7. Agradecimentos na publicação: Nas
publicações, os pesquisadores devem
reconhecer os nomes e papéis daqueles que
fizeram contribuições significativas à pesquisa,
inclusive redatores, financiadores,
patrocinadores e outros, mas que não atendem
aos critérios de autoria.
8. Revisão de pares: Ao participar da
avaliação do trabalho de outros, os
pesquisadores devem fornecer pareceres
imparciais, oportunos e rigorosos.
9. Conflitos de interesse: Os pesquisadores
devem revelar quaisquer conflitos de interesse,
sejam financeiros ou de outra natureza, que
possam comprometer a confiabilidade de seu
trabalho nos projetos, publicações e
comunicações públicas de suas pesquisas,

assim como, em todas as atividades de
revisão.
10. Comunicação pública: Os pesquisadores
devem limitar seus comentários profissionais à
sua própria área de especialização
reconhecida quando participarem em
discussões públicas sobre a aplicação e
relevância de resultados de pesquisa, e devem
distinguir claramente entre comentários
profissionais e opiniões baseadas em visões
pessoais.
11. Notificação de práticas de pesquisa
irresponsáveis: Os pesquisadores devem
notificar às autoridades competentes qualquer
suspeita de má conduta profissional, inclusive
a fabricação e/ou falsificação de resultados,
plágio e outras práticas de pesquisa
irresponsáveis que comprometam a
confiabilidade da pesquisa, tais como
desleixo, inclusão inapropriada de autores,
negligência no relato de dados conflitantes ou
uso de métodos analíticos enganosos.
12. Resposta a alegações de práticas de
pesquisa irresponsáveis: As instituições de
pesquisa, assim como as revistas,
organizações profissionais e agências que
tiverem compromissos com a pesquisa em
questão devem dispor de procedimentos para
responder a alegações de má conduta e outras
práticas de pesquisa irresponsáveis, assim
como proteger aqueles que, de boa fé, tenham
denunciado tais comportamentos. Quando for
confirmada a má conduta ou outra prática de
pesquisa irresponsável, devem ser tomadas as
medidas cabíveis prontamente, inclusive a
correção da documentação da pesquisa.
13. Ambientes de pesquisa: As instituições de
pesquisa devem criar e sustentar ambientes
que incentivem a integridade através da
educação, políticas claras e normas razoáveis
para o progresso da pesquisa, ao mesmo
tempo em que fomentam ambientes de
trabalho que apóiem a integridade da mesma.
14. Considerações sociais: Os pesquisadores
e as instituições de pesquisa devem reconhecer
que têm uma obrigação ética no sentido de
pesar os benefícios sociais contra os riscos
inerentes apresentados pelo seu trabalho.

A Declaração de Singapura sobre Integridade em Pesquisa foi desenvolvida como parte da II Conferência Mundial sobre Integridade
em Pesquisa, realizada de 21 a 24 de julho de 2010, em Singapura, como guia global para a condução responsável de pesquisas. Não
é um documento regulatório, nem representa as políticas oficiais dos países e organizações que financiaram ou participaram na Con-
ferência. Para informações sobre políticas oficiais, normas e regras na área de integridade em pesquisa, devem ser consultadas as
agências nacionais e organizações apropriadas. A Declaração original em inglês está disponível em: <http://www.singapore
statement.org>.
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