
Capítulo 7

A Sociologia no Brasil (II)

MUNDO 1940

1950BRASIL

2ªGM – divisão do mundo em 2 
blocos econômicos políticos rivais

Seria possível a construção de uma 
identidade continental? 

Temas: 
• Questão racial
• Questão indígena
• Relações entre Estado e as Forças Armadas

• Rompimento do intercâmbio com centros universitários no exterior
• Passa a uma pauta própria
         “NOVOS” INTELECTUAIS - interpretações novas sobre o Brasil

• Emergência e consagração EUA e URSS e suas áreas de   
    influência nas diversas regiões do planeta
• Queda de formas autoritárias de poder
• Início da descolonização Ásia e África
• Emergência de novas nações que buscam suas identidades 

“Cronistas Viajantes”
Procuram novos modelos de vida econômica,  
política e cultural em relação à Europa

• Industrialização 
• Êxodo Rural
• Sudeste industrializado (relações de dependência das demais regiões)
• Conflitos étnicos: Migração e imigração 

Nacionalismo  
Integração

- Preocupar-se com o despertar da   
   consciência e resgate das raízes,  
   origens e tradições do país X país industrial 

-  Consciência da complexidade e da 
    especificidade do país

DÉCADA DE 40 OS BRASILIANISTAS

SOCIOLOGIA BRASILEIRA

•Fundador da sociologia crítica no Brasil
• Temas: 
    - Negros e questão racial no Brasil
    - Relações sociais e estrutura de    
      classes da sociedade brasileira
    - Capitalismo dependente
    - Papel do intelectual

FLORESTAN FERNANDES 
(1920 – 1995)

• Inovador do pensamento econômico
• Fundador da economia política brasileira
• Interpretação histórica da  
    realidade econômica:
    - Subdesenvolvimento = fruto de   
    relações internacionais

CELSO FURTADO
(1920 – 2004)

• Antropólogo, etnólogo, romancista e político
• Antropologia brasileira
• Desenvolveu raízes históricas da situação  
    das populações indígenas

DARCY RIBEIRO 
(1922 - 1997)

• Sociologia:

Teríamos uma revolução burguesa 
aos moldes europeus? 
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1964

1980 Séc XXI: Novos Paradigmas

PÓS - 1964
Teorias que denunciaram as desigualdades 
sociais; as relações de domínio e opressão;  
a exploração entre regiões, classes e países 
Desenvolvimento de um pensamento crítico  
e revelador dos conflitos sociais
Busca a conscientização da população e  
a luta pelo desenvolvimento de formas mais 
democráticas e igualitárias de vida social
Ideologia revolucionária e socialista
Críticas ultrapassam a universidade

Exterior
Núcleos de pesquisas independentes (Brasil)

Intelectuais 
da Cátedra à Política

Interdisciplinar e plural
Temas: mulher, menor-favela, 
artes, violência urbana e rural etc.

Derrota de um mundo societário

DESENVOLVIMENTO PLANETÁRIO 
das telecomunicações, automação 
industrial, neoliberalismo

Rever as teorias clássicas e promover a releitura dos 
modelos teóricos mais abrangentes.

FIM DA URSS

CIÊNCIA

Interrupção no desenvolvimento da sociologia e seu 
papel na reflexão sobre a sociedade

CREBRAP
Ceru, Cesa, CER -> USP

limita-se à contribuição de economistas 
“modelo brasileiro de desenvolvimento”
(Roberto de Oliveira Campos, Márcio Henrique 
Simonsen, Antônio Delfim Neto)
Escola superior de Guerra (1949)
Teoria de segurança e desenvolvimento alinha-
mento do Brasil aos EUA na Guerra Fria
Aliança com as elites nacionais e estrangeiras
AI-5 (Dez / 1968) – implanta  
legalmente a ditadura no país

PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

ABERTURA POLÍTICA

INTELECTUAISDITADURA MILITAR

DESAFIOS BRASILEIROS

SOCIOLOGIA BRASILEIRA

Da Nação à Globalização

• Renato Ortiz
• Octávio Ianni
• Milton Santos
• Paulo Sérgio Pinheiro
• Francisco de Oliveira
• Paul Singer


