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SOCIOLOGIA DE FLORESTAN FERNADES E SEUS DESDOBRAMENTOS

Florestan Fernandes (1920-1995)
Obra: A Integração do Negro na Sociedade de Classes (1965)

Aborda as dificuldades da integração dos negros recém-
libertos na sociedade capitalista agrária que ora se 
consolidava no país.

“*...+ O negro e o mulato foram eliminados das posições que ocupavam 
no artesanato urbano pré-capitalista ou no comércio de miudezas e de 
serviços, fortalecendo-se de modo severo a tendência a confiná-los a 
tarefas ou ocupações brutas, mal retribuídas e degradantes... O 
impacto da competição com o “estrangeiro” foi aniquilador para o 
negro e o mulato, porque eles não contavam com esses elementos: 
seja para resguardar as posições relativamente vantajosas, já 
adquiridas; seja para concorrer nas sucessivas redistribuições das 
oportunidades econômicas entre os grupos étnicos concorrentes *...+.”

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na 
sociedade de classes. São Paulo: Ática, 1978.

Florestan nega o caráter pacífico e integrador do processo de 
miscigenação de raças defendido por Gilberto Freyre.





Objeto: Crítica à Transição “da ordem social escravocrata e 
senhorial” para o “desenvolvimento posterior do 

capitalismo”

Florestan aborda os dilemas dos negros em vivenciar o novo 
“estilo de vida individualista e competitivo” de São Paulo.

Análise de Florestan é embasada nas sequelas de séculos de 
escravidão, colonialismo e imperialismo; uma urbanização 

caótica e industrialização tardia e dependente.

Influências nas Obras de Florestan:
Funcionalismo = Durkheim
Compreensivo = Weber
Dialético = Karl Marx

Florestan: Fundador da Sociologia Crítica no Brasil Do Ponto 
de Vista do Ativismo Político)





A Existência Social
“O Significado de Existir Socialmente é Participar de Condições 

e Situações, Produzir Ações e Reações, Praticar Atitudes e 
Relações que são Interdependentes e Agem Mutuamente.”

Dificuldade em Separar Militância Política e Produção 
Intelectual

“Educadores Com Posturas Distantes do Processo Social Não 
Colaboram Efetivamente Para a Transformação Social”

“Para se Atingir uma Sociedade Democrática é Preciso uma 
Educação Democrática (Escola Pública Gratuita)”

Defendeu uma Educação Ligada ao Pensamento Socialista = 
Educação como Fator de Mudança Social e Organização de Classe





O Pensamento de Darcy Ribeiro (1922-1997)
Lutou Pelo Estabelecimento de Uma Educação Cidadã no Brasil (Um 
dos Autores da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação)

Obra: O Processo Civilizatório (1972)
Objetivo: Estudo Sobre a Constituição Social e Cultural dos Povos 
Americanos (Entender o que houve um desenvolvimento tão 
desigual entre esses povos considerados “atrasados”)

“Como classificar, uns em relação aos outros, os povos indígenas que variavam desde 
altas civilizações até hordas pré-agrícolas e que reagiram à conquista segundo o grau 
de desenvolvimento que haviam alcançado? Como situar, em relação àqueles povos 
e aos europeus, os africanos desgarrados de grupos em distintos graus de 
desenvolvimento para serem transladados à América como mão de obra escrava? 
Como classificar os europeus que regeram a conquista? Os Ibéricos que chegaram 
primeiro e os nórdicos que vieram depois – sucedendo-os no domínio de extensas 
áreas – configuravam os mesmo tipo de formação sociocultural? Finalmente, como 
classificar e relacionar as sociedades nacionais americanas por seu grau de 
incorporação dos moldes de vida da civilização agrário-mercantil e, já agora, da 
civilização industrial?”

RIBEIRO, Darcy. O processo civilizatório. Petrópolis: Vozes, 1972. p. 2.



DARCY RIBEIRO: O Antropólogo Brasileiro



NOÇÃO DE MATRIZES ÉTICAS
Do Negro, do Indígena e do Branco Europeu

Busca Explicar a Constituição da Cultura Brasileira
Conclusão: Entre as Três Matrizes Encontramos 
um Sentimento de Pré-Conceitos

“As lutas são inevitavelmente sangrentas, porque só a força se pode 
impor e manter a condição de escravos. Desde a chegada do primeiro 
negro, até hoje, eles estão na luta para fugir da inferioridade que lhes 
foi imposta originalmente, e que é mantida através de toda a sorte de 
opressões, dificultando extremamente sua integração na condição de 
trabalhadores comuns, iguais aos outros, ou de cidadãos com os 
mesmos direitos.”

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 173.





EMBATE ENTRE PROPRIETÁRIOS E CLASSE OPERÁRIA
Primeira Formação de Empresa: 

Escravista, Latifundiária e Monocultora (Alta Especialização e Caráter 
Mercantil)

Segunda Formação de Empresa:
Jesuítica, Mão de Obra Servil dos Índios

Terceira Formação de Empresa:
Microempresas de Produção de Gêneros de Subsistência e de Criação 

de Gado (Forma de Aliciamento de Mão de Obra Bastante Diversificadas)

Tais empresas Seriam Responsáveis Pela Mestiçagem de 
europeus com índios e negros.

A QUESTÃO FUNDIÁRIA

Denunciou o distanciamento entre os latifundiários e o restante do povo.
Agravamento da situação: Monopólio da Terra e Monocultura

CARACTERÍSTICA DE MAZELAS SOCIAIS
Causas:
* Êxodo Rural (Consequente Inchaço Populacional nas Cidades –
Empobrecimento da População Urbana) 





ECONOMIA E SOCIEDADE NO BRASIL: CELSO FURTADO E FHC
Celso Furtado (1920-2004): 

- Discutiu a Formação Econômica do Brasil
Fundador da Economia Política do Brasil

“Segundo Celso Furtado, o Subdesenvolvimento Refere-se a Uma 
Formação Econômica Específica, Produzida Pelo Capitalismo 

Internacional”

Crítica ao Caráter Dependente e Subordinado aos Interesses do Capitalismo 
Praticado Pelas Potências Econômicas Mundiais.

Defendeu a Substituição da Importação e o Incentivo à Produção Industrial 
Brasileira, Bem Como a Formação de um Amplo Mercado Nacional de Base 

Popular.
Principal Obra: Formação Econômica do Brasil (1963)

Participações Políticas Importantes:
•Elaboração do Plano de Metas do Governo JK
•Criação da SUDENE (Governo JK)
•Elaboração do Plano Trienal (Governo Jango)





FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – FHC: Teoria da Dependência
Fernando Henrique Cardoso (1931-...): 

- Discutiu Acerca do Desenvolvimento Econômico Brasileiro e a 
Posição do Brasil no Cenário Internacional

Principal Obra: Dependência e Desenvolvimento na 
América Latina (1969) – Parceria com o Chileno Enzo Faletto.

FHC discordou, em tempos de Ditadura Militar e discussões sobre a 
dependência econômica externa, que a única saída seria pela via socialista 

(Rompendo com Florestan Fernandes e Octávio Ianni)

Compreendia a dependência econômica dos países latino-americanos como 
um modelo específico de capitalismo, ou seja, um capitalismo associado 

dependente.

Dessa Forma: Os Rumos da Economia Dependem da Interação Entre os 
Grupos Dominantes

Logo: No Brasil os Operários não se Constituíram Como Classe Social e o 
Empresariado Não Assumiu Uma Postura de Desenvolvimento Autônomo, 

Gerando a Inserção na DIT de Maneira Submissa e Dependente. 



Defesa da Internacionalização da Economia, Mesmo Que De Forma 
Dependente Pois seria Grande a Importância das Inovações tecnológicas 

Trazidas Pelas Transnacionais. 

Conclusão: Para Fernando Henrique Cardoso, o Desenvolvimento Dependeria 
do Protagonismo das Elites Políticas e Empresariais, Bem Como, Das 
Multinacionais Estrangeiras, Para a Dinamização e Diversificação da 

Produção e das relações Sociais Entre Povo e Dirigentes.

“Com Base no Estímulo à Concorrência Internacional, os Agentes Econômicos 
Seriam Pressionados a desenvolver Novas Estratégias Para superar o Atraso 

e se Adequar aos Desafios do Comércio Internacional.



Octávio Ianni: Escravidão, Questão Social, Populismo e Globalização.
Otávio Ianni (1926-2004): Marxista

Primeira Obra: Metamorfoses do Escravo (1962) – Questão Racial
A Questão Racial como a “Fábrica da Sociedade”  -
Engranagens de um sistema social baseado na exploração e na 
segregação ideológica de uma sociedade marcada pelo dualismo e 
pela discriminação

Rechaçava a Tese de que o preconceito racial era  produto de um “choque de 
civilizações”, defendendo a ideia de que o racismo se ancora no mercantilismo, no 

colonialismo e, até mesmo, no imperialismo 
(Ampliação da Dominação Capitalista)

Segunda Obra: O Colapso do Populismo no Brasil (1968) – Questão do 
Fenômeno Populista (Forma de Governar Através do Aliciamento das Massas)

Estudos das Mudanças brasileiras Ocorridas Até A Queda do 
governo Jango em 1964.

Segundo Ianni o Populismo deixou marcas profundas 
na sociedade latina em virtude das relações paternalistas e 
os laços emotivos que ligavam as lideranças populistas 
carismáticas ao povo, impedindo o amadurecimento da 
consciência de classe, bem como impedindo também a 
articulação necessária para promover rupturas com os 
tradicionais sistemas de dominação.

Exemplo de Governante 
Populista:
Getúlio Vargas (1883-
1954) – A Criação das 
Leis trabalhistas 
(Medida 
Assistencialista) o 
tornou “Pai dos Pobres”



“As Leis trabalhistas Eram consideradas como uma “Dávida do 
Governante Salvador da Pátria” e não como uma conquista da classe 

trabalhadora”

Otávio Ianni Denunciou a Fragilidade da Ação da Esquerda Brasileira:
O Partido Comunista Brasileiro (PCB), teria caminhado para uma 
política populista de esquerda em vez de permitir que a própria classe 
trabalhadora fosse responsável por sua emancipação (Centralização das 
Decisões)

Última Contribuição Importante:
Construiu a ideia de que a partir de 1950 os vínculos 
entre os compromissos do Estado e os interesses 
multinacionais estrangeiros consolidando o Brasil no rol 
das nações capitalistas contemporâneas desordenadas e 
dependentes.

Brasil como uma Província da Ciranda Financeira 
Global (Globalização Destruiu a Soberania 
Nacional e Operou a Desconstrução do Estado-
Nação)

O Quarto Poder:
Para Ianni, as 
novas Tecnologias 
possibilitaram a 
consolidação da 
Mídia como 
estrutura de pleno 
poder.





Questão 01 – Segundo Florestan Fernandes “a sociedade pode ser 
estudada pelos padrões e estruturas, isto é, os fundamentos da 
organização social e pelos dilemas (conjunturas históricas) que eram as 
contradições geradas pela dinâmica interna da estrutura. Daí sua 
abordagem, ser muitas vezes denominada histórico-cultural”. (In: 
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2. ed. São 
Paulo: Moderna, 1997, p. 180). 
Desse trecho, apreende-se que a obra de Florestan Fernandes recebeu a 
influência de
a) Max Weber
b) Karl Marx
c) Claude Lévi-Strauss
d) Maurice Halbwachs
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Questão 02 – (UENP) Do ponto de vista sociológico, o Brasil se constituiu sobre o mito da 
democracia racial principalmente depois da publicação de Casa grande e senzala de 
Gilberto Freyre (2003). De acordo com Florestan Fernandes (1965) o ideal de miscigenação 
fora difundido como mecanismo de absorção do mestiço não para a ascensão social do 
negro, mas para a hegemonia da classe dominante. O mito da democracia racial assentou-
se sobre dois fundamentos: 
1) o mito do bom senhor; 2) o mito do escravo submisso. 
Analise as afirmações:
I. A crença no bom senhor exalta a vulgaridade das elites modernas, como diria Contardo
Calligaris, e juntamente com uma espécie de pseudocordialidade seriam responsáveis pela 
manutenção e o aprofundamento das diferenças sociais.
II. O mito do escravo submisso fez com que a sociedade de um modo geral não encarasse 
de frente a violência da escravidão, fez com que os ouvidos se ensurdecessem aos clamores 
do movimento negro, por direitos e por justiça.
III. As proposições legislativas sobre a inclusão de negros vão desde o Projeto de Lei que 
reserva aos negros um percentual fixo de cargos da administração pública, aos que 
instituem cotas para negros nas universidades públicas e nos meios de comunicação.
Assinale a alternativa correta:
a) todas as afirmações são verdadeiras.
b) apenas a afirmação II é verdadeira.
c) as afirmações I e III são verdadeiras.
d) as afirmações I e II são falsas.
e) todas as afirmações são falsas.
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Questão 03 – “Na segunda metade do século XX, a tendência à superação das ideias 
racistas permitiu que diferentespovos e culturas fossem percebidos a partir de suas 
especificidades. Grupos de negros pressionaram pela adoção de medidas legais que 
garantissem a eles igualdade de condições e combatessem a segregação racial. Chegamos 
então ao ponto em que nos encontramos, tendo que tirar o atraso de décadas de 
descasopor assuntos referentes à África”. Marina de Mello e Souza. A descoberta da África. 
RHBN, ano 4, n. 38, novembro de 2008, p. 72-75. A partir deste texto e do conhecimento da 
sociologia a respeito da questão racial em nosso país, é possível afirmar que 
a) autores como Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Darcy 
Ribeiro, entre outros tantos autores, são importantes por chamarem a atenção do país para 
o papel dos negros na construção do Brasil e da brasilidade, e as formas de exclusão 
explícitas e implícitas que sofreram. 
b) apesar de relevante a luta contra o preconceito racial, o estudo da África só diria 
respeito ao conhecimento do passado, do período do Descobrimento do Brasil até a 
abolição da escravidão entre nós. 
c) estudar a África só nos indicaria a captura e a escravidão de diferentes povos africanos, 
tendo em vistaque raça e o racismo são categorias ideológicas as quais servem para 
encobrir as fortes tensões sociais existentes entre a imensa classe de pobres e o seu oposto 
a dos ricos. 
d)a autora quer dizer que devemos hoje operar cada vez mais com categorias tais como a 
especificidadeda raça negra, da raça branca, da raça amarela e outras mais. 
e) nenhuma das alternativas está correta.
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Questão 04 – (ENEM 2009)
“Os melhores críticos da cultura brasileira trataram- na sempre no 
plural, isto é, enfatizando a coexistência no Brasil de diversas culturas. 
Arthur Ramos distingue as culturas não europeias (indígenas, negras) 
das europeias (portuguesa, italiana, alemã etc.), e Darcy Ribeiro fala de 
diversos Brasis: crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e de Brasis sulinos, a 
cada um deles correspondendo uma cultura específica.”
MORAIS, F. O Brasil na visão do artista: o país e sua cultura. São Paulo: 
Sudameris, 2003.

Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro de que há vários Brasis, a 
opção em que a obra mostrada representa a arte brasileira de origem 
negro-africana é:

A)                      B) C)                      D)                       E)
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Questão 05 - De acordo com Darci Ribeiro: “[…] o primeiro processo 
civilizatório humano fundado na Revolução Industrial vai impondo tamanhas 
alterações nos modos de ser das sociedades humanas que acaba por integrá-
las todas num só sistema interativo e por configurar uma nova formação sócio-
cultural, também bipartida em dois complexos tecnologicamente defasados e 
economicamente contrapostos, mas complementares:o superior, constituído 
pela aceleração evolutiva de algumas nações capitalistas-mercantis à condição 
de centros de dominação imperialista industrial; o inferior, constituído através 
de movimentos de atualização histórica que provocam tanto a redistribuição de 
áreas coloniais entre as novas potências como o surgimento de uma nova 
forma de dependência: o Neocolonialismo”.Fonte: RIBEIRO, D. O processo 
civilizatório. Petrópolis: Vozes,1978, p. 152-153.São exemplos de países 
pertencentes ao primeiro grupo citado pelo autor:
a) Alemanha e Japão.
b) Inglaterra e França.
c) Brasil e África do Sul.
d) Estados Unidos e Rússia.
e) Portugal e Espanha.
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Questão 06 - O economista brasileiro Celso Furtado (1920-2004) 
introduziu uma importante inovação no debate sobre o 
subdesenvolvimento em meados do século XX, ao caracterizá-lo como 
uma formação histórica autônoma em vez de uma etapa necessária para 
a consecução do desenvolvimento capitalista. Constituem dimensões 
nucleares de sua definição de subdesenvolvimento:
a) concentração de renda, instabilidade política e inclusão social.
b) padrão mínimo de consumo, incorporação política e hipertrofia do 
setor tecnológico.
c) dualidade estrutural interna, alto grau de dependência externa e 
concentração de renda.
d) substituição de importações, internacionalização da propriedade 
produtiva e instabilidade política.
e) insulamento do setor agroexportador, dualidade estrutural interna e 
remuneração média dos fatores.
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Questão 07 - Para Caio Prado Jr., a formação brasileira se completaria no momento em 
que fosse superada a nossa herança de inorganicidade social ― o oposto da 
interligação com objetivos internos ― trazida da colônia. Este momento alto estaria, 
ou esteve, no futuro. Se passarmos a Sérgio Buarque de Holanda, encontraremos algo 
análogo. O país será moderno e estará formado quando superar a sua herança 
portuguesa, rural e autoritária, quando então teríamos um país democrático. Também 
aqui o ponto de chegada está mais adiante, na dependência das decisões do presente. 
Celso Furtado, por seu turno, dirá que a nação não se completa enquanto as alavancas 
do comando, principalmente do econômico, não passarem para dentro do país. Como 
para os outros dois, a conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora parece 
remoto.
SCHWARZ, R. Os sete fôlegos de um livro. Sequências brasileiras. São Paulo: Cia. das 
Letras,1999 (adaptado).
Acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, a sentença que sintetiza os 
pontos de vista apresentados no texto é:
a) Brasil, um país que vai pra frente.
b) Brasil, a eterna esperança.
c) Brasil, glória no passado, grandeza no presente.
d) Brasil, terra bela, pátria grande.
e) Brasil, gigante pela própria natureza.
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Celso Furtado, por seu turno, dirá que a nação não se completa enquanto as alavancas 
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Questão 08 - O reconhecimento da historicidade da situação de subdesenvolvimento requer mais 
do que assinalar as características estruturais das economias subdesenvolvidas. Há que se 
analisar, com efeito, como as economias subdesenvolvidas vinculam-se historicamente ao 
mercado mundial e a forma em que se constituíram os grupos sociais internos que conseguiram 
definir as relações orientadas para o exterior que o subdesenvolvimento supõe.
(CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 
Latina - ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: LTC, 1970).
Em conformidade com o excerto acima, pode-se afirmar que uma das inovações introduzidas 
pela linha teórica desses autores, no estudo do desenvolvimento, relaciona-se com
a) o reconhecimento da particularidade das situações concretas de desenvolvimento no 
contexto de vinculação das colônias com o imperialismo pós- industrial.
b) a acentuação dada ao caráter estrutural da dependência e à relação entre aspectos 
econômicos e processos políticos de dominação entre países e entre classes em cada contexto 
nacional.
c) a ênfase na articulação entre o projeto econômico do capital estrangeiro multinacional e o 
projeto político de incorporação das novas classes médias ao sistema de dominação.
d) a demonstração de que as configurações de blocos de poder hegemônicos interferem nas 
relações de interdependência política entre países centrais e periféricos, mas não nas de 
dependência econômica.
e) o relevo dado à formação política autônoma das classes sociais internacionais na 
conformação de um quadro histórico concreto e situacional de desenvolvimento econômico 
independente e associado.
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Questão 09 - Autores, respectivamente, de "Capitalismo e 
Escravidão no Brasil Meridional" e "Metamorfoses do 
Escravo", obras importantes da chamada "Escola Paulista" de 
Sociologia, são:
a) Florestan Fernandes e Fernando de Azevedo;
b) Fernando Henrique Cardoso e Otávio Ianni;
c) Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso;
d) Fernando Henrique Cardoso e Luís Pereira;
e) Otávio Ianni e Marialice Mencharini Forachi.
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Questão 10 - (UEL 2007) De acordo com Octavio Ianni: “Para melhor compreender o 
processo de estratificação social, enquanto processo estrutural, convém partirmos do 
princípio. Isto é, precisamos compreender que a maneira pela qual se estratifica uma 
sociedade depende da maneira pela qual os homens se reproduzem socialmente”. 
Fonte: IANNI, O. Estrutura e História. In IANNI, Octavio (org). Teorias da Estratificação 
Social: leitura de sociologia. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1978, p. 11.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre estratificação social, considere as 
afirmativas a seguir:
I. Os estamentos são formas de estratificação baseadas em categorias socioculturais 
como tradição, linhagem, vassalagem, honra e cavalheirismo.
II. As classes sociais são formas de estratificação baseadas em renda, religião, raça e 
hereditariedade.
III. As mudanças sociais estruturais ocorrem quando há mudanças significativas na 
organização da produção e na divisão social do trabalho.
IV. As castas são formas de estratificação social baseadas na propriedade dos meios de 
produção e da força de trabalho.
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e IV
e) II, III e IV
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Questão 11

A ilustração e o texto expressam diferentes pontos de vista acerca do processo de 
globalização. Essa diferença se manifesta pela contradição entre:
a) polarização e dispersão econômica
b) elitização e popularização financeira
c) homogeneização e diversidade cultural
d) especialização e flexibilidade profissional
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Questão 12 - Dos clássicos da Sociologia Brasileira, podem-se destacar 
duas abordagens de pesquisas: as análises sobre o populismo e o 
imperialismo, e as pesquisas de abordagem cultural sobre a formação 
da sociedade brasileira cujas ideias se contrapunham ao racismo da 
época que atribuía o atraso da sociedade brasileira à presença de 
negros e índios. Quais os sociólogos que representam essas vertentes de 
análise?
a) Karl Mannheim eAlain Touraine.
b) Roberto Da Matta e Roberto Cardoso de Oliveira.
c) Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes.
d) Octávio Ianni e Gilberto Freyre.
e) José Murilo de Carvalho e Roberto Cardoso de Carvalho.
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Questão 13 - Analise as afirmações sobre as relações raciais no Brasil.
I. A sociedade é tão injusta, desigual e competitiva que se produz o preconceito como 
uma técnica política de poder. No limite, o preconceito racial é uma técnica da 
dominação.
II. A racialização do mundo está em curso. Numa reflexão sobre a questão racial no 
Brasil somos obrigados a reconhecer que, simultaneamente, está havendo algo de 
diferentes gradações em muitas partes do mundo e que esses surtos de diferentes 
manifestações de racismo e intolerância estão imbricados com a dinâmica da 
sociedade.
III. Na verdade, o movimento negro hoje está bastante diversificado e podemos dizer 
que está orientado para diferentes situações: alguns são politizados, outros são 
quilombistas no sentido de regressar às origens e tradições africanas; outros, mais 
liberais, se movimentam no sentido de conseguir maior mobilidade na sociedade 
aproveitando as brechas que esta abre para uma integração mais plena.
Assinale a alternativa que representa o autor das frases.
a) Sérgio Buarque de Hollanda. 
b) Francisco Weffort.
c) Octávio Ianni.
d) Caio Prado Junior.
e) Giberto Freyre.
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