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Introdução
O objetivo que perpassa o dado trabalho fundamenta-se num exercício
analítico que exponha a investigação desenvolvida a partir de uma articulação de
idéias, entre o sociólogo e socialista brasileiro Florestan Fernandes e o teórico
marxista húngaro Georg Lukács, concernente às formas de procedimento de análise
empregados pelos autores, que buscam a compreensão objetiva da realidade
histórico-social.
Para Lukács, as teorias marxianas podem perder o caráter explicativo, mas, o
método dialético materialista aplicado à história é o ponto fundamental do legado de
Marx, sendo este o instrumento de análise mais adequado para a apreensão da
realidade histórico-social. O uso da metodologia marxiana rompe com as
compartimentalizações do saber revelando seu caráter de mudanças. Já para
Fernandes, a apreensão objetiva da realidade cabe não só o uso da dialética
materialista aplicada à história como outros métodos, pois estes são usados mediante
a necessidade do objeto. É o objeto, que de acordo com seus imperativos explicativos,
vai conduzir o pesquisador no seu trabalho de análise. Diferentemente de Lukács,
Fernandes fundamentou seus trabalhos de pesquisa utilizando-se das ferramentas
metodológicas e conceituais fornecidas pelos sociólogos com os quais manteve uma
relação pragmática no que respeita à relevância de suas abordagens para as ciências
humanas.
Sabendo-se das influências marxianas que perpassam a visão dos dois
teóricos, cabe entender a forma de posicionamento oposto, de ambos, acerca do
método científico adequado para as ciências humanas.
Busca-se um delineamento em torno da perspectiva analítica de Florestan
Fernandes. Neste, será destacada a forma de concepção da sociologia vista, pelo
autor, como uma ciência empírico-indutiva, arrolando-se, de forma breve, os objetos
de análise que cabem à sociologia. Mediante estes é que os métodos investigativos
podem ser selecionados e aplicados para apreensão das realidades histórico-sociais.
Na perspectiva de Lukács, crítico da sociologia, esta é percebia como uma
ciência fundamentada em concepções burguesas e limitadoras do acesso à realidade.
Para ele, o uso da metodologia dialética materialista aplicada à história fornece a
viabilização do rompimento com essas limitações, configurando-se como a alternativa
para apreensão da realidade histórico-social.
O artigo esboça a relação entre as perspectivas dos dois teóricos e marxistas.
Apesar de terem posturas distintas, mas não excludentes quanto ao método de análise
para a sociologia e as ciências humanas, fornecem, mediante o entendimento aqui
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desenvolvido, possibilidades de refletir sobre a posição do sujeito-investigador acerca
do método mais apropriado para o entendimento da realidade que nos circunda.
I
A perspectiva de Florestan Fernandes acerca do método de análise: a exigência
do objeto
Durante sua trajetória político-intelectual, Florestan Fernandes expôs pontos
fundamentais para as possibilidades de acesso as realidades sociais, políticas,
econômicas e culturais. Estabeleceu prioridades acerca do trabalho sociológico, em
que cabiam as preocupações com o ensino, com a pesquisa e com a atuação política
nas questões problemáticas da sociedade brasileira. Todavia, inicialmente, preocupouse com sua maturação sociológica e a consecução de seus aprendizados para a
formação intelectual e a solidificação da ciência sociológica no Brasil. Um dos pontos
axiais nesse processo de contribuição à consolidação da sociologia foi o concernente
à forma de investigação da realidade nacional, em que a questão metodológica é
capital.
Para Fernandes (1959), a sociologia caracteriza-se como sendo uma ciência
empírico-indutiva e dessa forma os dados selecionados e encontrados na realidade
pelo sujeito-investigador deveriam ser postos em primeiro plano para daí se buscar a
percepção de aspectos específicos e mais simples dessa realidade. Nesse processo,
dar-se-ia o estabelecimento de relações com outros aspectos que compõem esse
quadro particular, donde se observa a viabilidade de apreensão de caracteres mais
amplos e inter-relacionados ao elemento dado.
Nesse tipo de investigação, é central a tendência a alicerçar a interpretação
sociológica em fatos e ir delimitando de maneira concisa os objetos da
pesquisa.Ademais, é pontuada por Fernandes, a preocupação com a empiricidade, na
medida em que esta fornece ao pesquisador, elementos para o entendimento das
realidades histórico-social e político-cultural. Não obstante, para se chegar à
compreensão do mundo que nos cerca são indispensáveis à maturação sociológica1 e
a aplicação de uma metodologia e de técnicas investigativas.
“É sabido que o cientista não lida diretamente com os fatos ou
fenômenos que observa e pretende explicar, mas com
instâncias empíricas, que reproduzem tais fatos ou fenômenos.
A realidade não é suscetível de apreensão imediata, e sua
1

Essa maturação sociológica liga-se à formação do sociólogo como pesquisador, no sentido amplo, e não
apenas como pessoa habilitada por dispor de capacidade de abstração. A Sociologia precisa,
impreterivelmente, levar em conta os fenômenos empíricos para se configurar como ciência que investiga
a sociedade em suas diversas faces. Para entendimento desse aspecto e o da reconstrução da realidade
pelo pesquisador, vide Fernandes (1959), especialmente a parte I.
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reprodução, para os fins da investigação científica, exige o
concurso de atividades intelectuais deveras complexas. Essas
atividades são, naturalmente reguladas por normas de trabalho
fornecidas pela própria ciência. Quando desenvolvidas com
propriedade, elas conduzem a um conhecimento objetivo da
realidade no qual está é reproduzida (...)” (Fernandes, 1959:2).
Cabe destacar que antes de recorrer a uma metodologia específica o sujeitoinvestigador, com seu olhar já treinado, precisa conhecer o objeto que pretende
apreender. Para Fernandes, a sociologia é vista como a ciência “que tem por objeto
estudar a interação social dos seres vivos nos diferentes níveis de organização da
vida”. (Fernandes, 1976:15). Partindo dessa definição quanto ao objetivo sociológico,
vê-se uma variedade de objetos que podem ser postos como representativamente
relevantes para estudo nas ciências sociais. Não obstante, a adequação de uma
investigação que se queira sociológica necessita recorrer a uma metodologia
específica.
Nesse sentido, a colocação de aspectos distintos em campos também
diferentes da sociologia, contribui para a inserção do método científico mais adequado
ao objeto a ser investigado. Com preocupações em torno da caracterização e
delineamento sociológicos, Florestan retomou a questão da divisão da referida
disciplina científica.
Para ele, num exercício, percebido aqui, como de negação, de preservação e
de superação, ou seja, de aufhebung, Florestan reviu algumas contribuições dadas por
estudiosos fundamentais para a sociologia, a exemplo de Mannheim, Durkheim dentre
outros, com intuito de delimitar, como já aludido, os campos e objetos passíveis de
investigação sociológica (Cf. Fernandes, 1976).
“As divisões de uma disciplina científica dependem da natureza
dos problemas com que ela deve lidar. (...) (logo, exigi-se) a
acumulação prévia de conhecimentos positivos sobre os
fenômenos que constituem seu objeto de investigação e sobre
as possibilidades de adequação do método cientifico à sua
observação e interpretação” (Idem, 1976:20).
De acordo com Fernandes (1976), a sociologia divide-se em seis disciplinas: a
Sociologia Sistemática, a Sociologia Diferencial, a Sociologia Aplicada, a Descritiva e
Teórica ou Geral.
A primeira busca explicar a ordem existente vendo-se a relação com os
fenômenos sociais mediante as condições, fatores e efeitos que se desenrolam no
campo ahistórico. Está subdividida em estática e dinâmica. Já a sociologia Descritiva,
analisa fenômenos sociais no nível da manifestação concreta, ou seja, busca entender
os fatores e elementos das relações sociais nas condições em que se processam.
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A sociologia comparada visa investigar a ordem posta nas relações dos
fenômenos sociais mediante as condições, fatores e efeitos que operam no lugar
supra-histórico. “Compete à sociologia comparada discutir e resolver as questões mais
gerais, relacionadas com as funções dos sistemas sociais nos diferentes níveis de
organização da vida ou com encadeamento apresentado pela progressiva
diferenciação das formas sociais de vida”. (Idem, 1976:26). A sociologia Diferencial
interessa-se pelo esclarecimento da ordem existente nas relações dos fenômenos
sociais tomando como ponto fundamental as condições, fatores e implicações
observados em um campo histórico. A sociologia Aplicada vai se configurar como um
campo indiscutivelmente empírico-indutivo. Não obstante, os avanços teóricos da
outras disciplinas contribuem instrumentalmente para a sociologia aplicada.
Por fim, a sociologia Teórica ou Geral configura-se para Florestan, como uma
disciplina crítica e de síntese que tem como objetivo o caráter metodológico, cabendo
a ela avaliar os fundamentos lógicos da explicação da sociologia, seus tipos de
pesquisa suscitados e os critérios de verificação no nível empírico (Cf. Fernandes,
1976). Vê-se que essas divisões são importantes, pois mostram os pontos de vista
distintos em que se podem investigar os fenômenos sociais, configurando-se como
perspectivas complementares e não estanques. Aí se pontua a inter-relação que os
campos sociológicos estabelecem entre si, num exercício de contribuições analíticas.
As divisões em campos facilitam, de acordo com o autor, a tomada de decisão
acerca do método de análise a ser aplicado, mediante o objeto a ser investigado.
Nesse sentido, o objeto de pesquisa é quem recorre a um método determinado,
dependendo do que se queira apreender. Assim, Florestan o fez em seus trabalhos
sobre o índio, questões raciais, o folclore dentre outros.
Quando tratou da organização social dos Tupinambás, buscou apreender a
forma como a sociedade estudada retomava seu passado de forma incessante e
renovada, mantendo suas bases estruturais, sem modificá-las. Havia, pois, uma
reprodução estática de alguns padrões e elementos constituintes daquela sociedade.
O método estrutural-funcional foi empregado com vistas a entender esses aspectos.
“Tratava-se da análise estrutural-funcional que pode ser e deve ser – explorada pela
sociologia descritiva, pela sociologia comparada e pela sociologia diferencial”
(Fernandes, 1978:90). Quando usada na sociologia comparada, a análise funcional
que desperta o interesse do pesquisador vai preocupar-se com a persistência das
causas que se mantêm presentes ou se repelem em determinadas estruturas sociais.
Diferentemente do que ocorre quando a pesquisa é desenvolvida na área da
sociologia diferencial e histórica, pois nesse caso buscam-se as uniformidades de
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seqüência, em que se objetiva explicar mudanças na estrutura social num tempo
histórico contínuo.
Para Florestan, a análise funcional e o uso da palavra não devem ser excluídos
da sociologia, pois são instrumentais. Todavia a perspectiva que contempla uma
elaboração da sociologia de modo natural deve ser afastada. A comparação entre
organismos vivos e a sociedade, e os trabalhos que procedem por analogias são
formas que não devem ser empregadas, não obstante, “é inegável que o uso da
análise funcional na sociologia sitemática privilegia a estabilidade da ordem, o que
poderia e deve ser criticado” (Idem, 1978:106). Mas, por outro lado, é pontuada a
importância desse tipo de análise para as ciências sociais, pois,
“não se pode negar a ela, o interesse de conhecer aspectos da
realidade sem os quais a sociedade e a vida em sociedade não
poderiam existir. O erro seria, naturalmente, de concentrar as
investigações só nesses aspectos e supor que uma visão
estática da ordem é intrínseca à análise funcional. Ela é
instrumental. Pode-se usá-la numa direção ou em outra. Se se
for estudar, por exemplo, - como fiz no caso do livro com o
professor Bastide ou no livro sobre o negro –as transformações
que ocorrem através e além, da repetição da ordem, a análise
estrutral-funcional é largamente complementada pela análise
histórica. O que quer dizer que trabalhei simultaneamente com
as duas perspctivas de análise, complementando-as e
corrigindo-as. Muitos pensam que as duas análises se excluem
– o que é um erro um dogmatismo – pois ambas foram
empregadas ao nível analítico da reconstrução da realidade e
como técnicas lógicas de formação de inferências e de
controle”. (Idem, 1978:106).
O que Florestan mostra de forma contundente é que a sociologia não pode se
negar ao direito de usar métodos analíticos que sejam relevantes em determinados
momentos, para determinados objetos. A sociologia e especialmente a forma de
concepção sociológica de Fernandes entende que métodos devem ser empregados de
forma pragmática e instrumental, negando o que existe de irrelevante, preservando o
que é substancial e superando os próprios instrumentos metodológicos na pesquisa,
na medida em que o sujeito-investigador se utiliza proveitosamente dos instrumentos
de análise, “complementando-os e corrigindo-os”, para propiciar uma verificação
objetiva e balizada da realidade circundante. Tem-se configurado, nesse caso, a
aufhebung.
Em relação a uma análise dialética, Florestan vai pontuar a importância
indiscutível desse procedimento analítico, mas coloca-o como aplicável em
determinados casos, mediante o objeto a ser apreendido. A explicação dialética é
compatível com as orientações e problemas que surgem na área da sociologia
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diferencial ou histórica. Nelas, tenta-se dar conta de estruturas sociais dentro de um
tempo histórico contínuo, como já aludido.
A dialética delineia-se como fundamental para os povos que possuem uma
história específica, que surge na estrutura antagônica do modo de produção capitalista
e nas sociedades em que a existência do presente pode ser utilizado para negar o
passado (Cf. Fernandes, 1978).
Percebe-se fundamentalmente, que dentro das concepções do autor, o objeto
de análise e as propostas explicativas é que fazem emergir, para o cientista social
amadurecido, a necessidade do uso de um dado tipo de método analítico.
Florestan Fernandes e sua perspectiva sobre o sujeito-investigador e o sujeitoatuante2: sociologia, socialismo e vice-versa
Ao longo de sua trajetória de vida Florestan Fernandes, estabeleceu-se como
sociólogo de extrema relevância e como socialista ferrenho que procurou sintetizar,
em dado momento, essas duas realidades. Não obstante, sua preocupação e esforço
sociológicos não limitaram suas concepções no que tange a forma de procedimento
metodológico. A sua relação com a metodologia marxiana, a dialética materialista
aplicada à história, não foi usada de forma indeterminada, como aludido, mas em
casos em que ele, dependendo do trabalho proposto, via a viabilidade e a necessidade
do uso da dialética.
Em Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada (1976), Fernandes, expôs algumas
concepções iniciais acerca da questão do método na análise sociológica e a relação
dos sociólogos nos movimentos sociais. Segundo ele - que tomou como ponto de
referência um texto de Costa Pinto3 - a sociologia é percebida como uma ciência
absolutamente pragmática e que pode articular conhecimento científico com a práxis.
No sentido do pragmatismo científico, Florestan vai indicar que as conclusões a
que chegou Karl Marx na análise da “Crítica à Economia Política” sinalizavam o uso de
teorias antagônicas, e com isso o aproveitamento do que realmente importava nelas
fora delineado, objetivando-se constituir uma análise rigorosa, como Marx procedeu.
Esse ponto é bastante relevante na medida em que corrobora o caráter pragmático de
uma ciência humanista, empreendida pelo filósofo e marxista alemão, e introduz o

2

O que se entende aqui por sujeito-atuante, é o ator social que pode atuar politicamente na sociedade e
exercer funções as mais variadas, inclusive a de sujeito-investigador. Do mesmo modo que este pode ser
um sujeito-atuante.
3
Em função da proposta do dado trabalho e do espaço a ser usado, não é relevante discutir o texto de
Costa Pinto que Florestan estava analisando criticamente, mas expor pontos centrais que indicam sua
perspectiva sociológica. Para melhor entendimento, ver (Fernandes, 1978:409-423).
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debate da relação não excludente entre marxismo e sociologia. Ou seja, tem-se na
perspectiva marxiana um fundamento crítico que Florestan vê como capital ao
fundamento da sociologia. Esta deve proceder com intuito de extrair o que existe de
positivo nas formas de conhecimento da realidade histórico-social e político-econômico
da mesma forma que os marxistas devem proceder em relação à sociologia. O
exercício crítico atua como motivador e constituinte para o desenvolvimento do
conhecimento cientifico, seja o pesquisador, partidário de concepções marxistas,
positivistas, sociológicas.
Quanto à relação do sujeito-investigador e sua participação como sujeito social
ativo, Florestan destaca que dentro da sociologia esse tipo de relação pode viabilizar a
compreensão das possibilidades práticas e teóricas da referida ciência. Considerando
que interessa a ela apreender o caráter das vinculações do entendimento da visão de
mundo do sujeito-investigador e as conclusões das pesquisas desenvolvidas pelos
mesmos. Isso é importante na medida em que abre “novas oportunidades de
observação, de controle e de refinamento do equipamento conceitual e metodológico
da sociologia” (Idem, 1976:415).
Ademais, Florestan põe em relevo que a posição social do sujeito e a maneira
dele compreender o mundo atuam como elementos que se apresentam no momento
de aplicar uma metodologia determinada, fato que pode ser observado nas teorias
sociológicas.
“A escolha desse equipamento operativo reflete amplamente as diferenças culturais,
ligadas às condições nacionais de existência, tanto quanto as vinculadas à perspectiva
social do sujeito, produto de sua participação da vida societária”. (Idem, 1976:417).
Essa proposição revela um dos indícios da viabilidade de se manter uma
relação prático-científica (concreta) entre socialismo e sociologia, na medida em que é
pouco provável que o condicionamento de uma visão de mundo não interfira nos
procedimentos e nas escolhas dos objetos de análise. A neutralidade científica, como
pretendida por alguns sociólogos, é impossível.
De forma diretiva Florestan afirma que o socialismo, como visão de mundo
política e revolucionária, é uma opção que perpassa as concepções de sociólogos e
que não existem barreiras éticas, dentro da ciência, que impeçam uma relação
profunda e fecunda entre as duas. Não é possível a separação da sociologia do
movimento socialista, estabelecida por uma relação estanque. A importância de se
considerar analiticamente a existência de ambas é pontuada e percebida como uma
relação reveladora das condições sociais que nos cercam:
“A realidade impõem que ambos avancem interligados,
influenciando-se de maneira permanente (...) Na verdade,
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pode-se ser sociológico sem ser, ao mesmo tempo, socialista e
reciprocamente, o movimento socialista pode passar de fora e
acima da investigação sociológica institucionalizada. No
entanto, a análise e a explicação sociológicas dos grandes
processos históricos de nossa era não só tem de levar em
conta as premissas teóricas e as conseqüências práticas dos
socialistas, elas precisam se abrir para os vários aspectos do
desmoronamento e da construção do socialista seja como
dados empíricos, seja como elemento da estrutura do horizonte
intelectual do sujeito-investigador (...). (Fernandes, 1995:160).
Ademais, vê-se como fundamental o estabelecimento de uma tomada de
posição prática por parte do sujeito-investigador. Como a intenção é de situar-se a fim
de compreender a realidade de forma mais objetiva e sensata possível, considerando
a força desempenhada pela posição social dos sujeitos, inclusive dos cientistas, e,
além disso, desconsiderando a viabilidade de uma neutralidade científica, como já
esboçado, Florestan (1978 e 1985) vai perceber como requisição científica, para o
desenvolvimento desta, o posicionamento político4 do sujeito-investigador, na medida
em este amplia sua perspectiva de análise e de atividade sobre as diversas
realidades. Tem-se delineada a necessidade de atuar de forma prática na sociedade,
num exercício de articulação entre teoria e prática, a práxis.
“A verdadeira imaginação sociológica só existe e floresce onde
há plena crítica da ordem existente e uma projeção
responsável dos papéis intelectuais dos sociólogos nos
processos de transformação revolucionária dessa ordem. (...)
Qualquer que seja o caminho escolhido – o de Gilberto Freyre
ou o meu – haverá uma irrupção dos grandes conflitos sociais
no horizonte intelectual do sociólogo e na performance da
explicação sociológica. (...) A omissão não leva apenas à
neutralidade intelectual: ela conduz à neutralização da ciência
e à associação do sociólogo aos processos espúrios pelos
quais se corrompe a investigação sociológica”. (Fernandes,
1985:163-164).
É nesse sentido que Florestan (1978) vai pontuar, a importância da percepção
acurada da realidade, em que o posicionamento do sujeito-investigador é premente,
tornando indispensável a formulação de um conhecimento científico que produza
teorias novas5 sobre as realidades, especialmente sobre as realidades dos países
periféricos. Isso possibilita um salto qualitativo na questão da independência teórica e
do subdesenvolvimento de forma ampla. A intenção é a mudança radical dessas
situações.
4

Esse posicionamento político não está necessariamente condicionado a política partidária.
Esse ponto envolve um debate amplo sobre o socialismo, a academia, o intelectual e a autonomia
intelectual de forma interdependente. Devido aos limites do presente trabalho a investigação sobre essa
questão tão importante não poderá ser colocada. Para início de esclarecimento vide Fernandes (1978).
5
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Donde se vê delineado o projeto político-intelectual de Florestan Fernandes
que agrega formas de compreensão da realidade social com a intervenção efetiva
nesta. A escolha das metodologias de análise a que ele recorre não fica restrita, como
exposto, ao âmbito das concepções socialista-marxianas, mas vai se colocar na
relação entre negação, preservação e superação do suporte sociológico que o formou
como cientista, ao mesmo tempo e de maneira interdependente com seus alicerces
políticos e científicos.
II
Georg Lukács: Crítica à Sociologia e o uso do Método
Georg Lukács diferentemente de Florestan Fernandes não era sociólogo, mas
atuou como um filósofo do movimento socialista internacional. Criticou duramente a
sociologia, vista como uma forma burguesa de apreender a realidade, não eliminando,
contudo,

as

contribuições

nucleares

fornecidas

por

sociólogos.

Colaborou

metodologicamente para investigar os problemas histórico-sociais e político-culturais.
Fez uso da dialética materialista aplicada à história, vendo esse instrumental analítico
como sendo o legado marxiano mais relevante, pois indicativo da chave de apreensão
da sociedade capitalista.
A relação estabelecida por Lukács com a sociologia desenvolveu-se
inicialmente a partir dos seus estudos sobre estética, configurando-se de forma mais
acurada no período em que se tornou marxista. Busca-se aqui, apreender e analisar a
crítica fomentada por ele na época de HCC6, quando seu posicionamento frente à
sociologia ancora-se no questionamento referente à metodologia usada pelas ciências
humanas, que através da configuração da sociedade capitalista e de suas formas
limitantes estabeleceram a fragmentação do saber, também científico, num processo
em que as especializações foram postas em relevo.
“(...) Aquela ciência que reconhece como fundamento do valor
científico a maneira como os fatos são imediatamente dados, e
como ponto de partida da conceitualização científica sua forma
de objetividade, coloca-se simples e dogmaticamente no
terreno da sociedade capitalista, aceitando sem crítica sua
essência, sua estrutura de objeto e suas leis como um
fundamento imutável da ‘ciência’. Para passar desses ‘fatos’
àqueles no verdadeiro sentido da palavra, é preciso descobrir
seu condicionamento histórico como tal e abandonar o ponto
de vista a partir do qual eles são dados como imediatos: é
preciso submetê-los a um tratamento histórico-dialético(2003:74).

6

Abreviação de História e Consciência de Classe, obra de 1923, que marca a entrada de Lukács no
movimento comunista. Esta será amplamente usada no presente trabalho.
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Seguindo o caminho trilhado por Marx, Lukács procurou, no livro de 1923,
repensar as influências dos teóricos das humanidades fazendo um balanço de suas
contribuições para a formação do pensamento ocidental moderno e a maneira como a
produção de conhecimento na dada sociedade fora delineada. A intenção de Lukács
era a de reter os avanços das concepções desses intelectuais, partindo da dialética e
aqui do conceito da Aufhebung, extraído de forma implícita a partir de suas
considerações. Passando pela economia, pela filosofia, pelo direito, pelo jornalismo e
usando alguns sociólogos, a preservação de elementos advindos dessas formas de
conhecimento fica patente, pois, a ênfase dada por Lukács é justamente mostrar o
ponto em que os teóricos dessas áreas de pensamento (fragmentadas, pois, inseridas
na nova configuração de ciência moderna) haviam avançado.
O entendimento da crítica lukacsiana acerca da sociologia é entendida aqui
como não como uma forma de oposição. A partir da Aufhebung vê-se que a crítica,
como configurada em HCC por Lukács, é representativa no que tange aos momentos
de negação das concepções limitantes burguesas, como o racionalismo formal, a
busca por leis e sua influência nas ciências humanas formalistas, o irracionalismo, a
história que se delineia baseada em leis eternas e que naturalizam as configurações
sociais e as ciências de forma geral que se fragmentam e subdividem-se em áreas de
saber, como a sociologia. Ao mesmo tempo, a perspectiva lukacsiana preserva alguns
desses elementos, que são as partes progressivas do pensamento da burguesia, a
exemplo de Hegel, Rickert, Simmel, Weber. E supera-os na medida em que sua visão
de mundo vê-se revolucionária e radical, em termos etimológicos. Essa superação é a
assimilação das idéias marxianas, da dialética materialista aplicada à história em que
se viabiliza a configuração de uma nova práxis social, ou seja, o coroamento entre
teoria e prática.
O uso de concepções hegelianas, de modo substancial a categoria da
totalidade, é axial para corroborar a idéia exposta. A proposta de Lukács colocada no
início do livro é a da recuperação do pensamento de Hegel, nos seus pontos
progressistas, para o entendimento da realidade social opondo-se à perspectiva de
muitos intelectuais marxistas da época. Segundo o filósofo húngaro, nas ciências
humanas e na filosofia o uso feito do pensamento hegeliano foi justamente o da parte
de seu pensamento em que suas considerações são muito limitantes, cheias de
concepções

burguesas.

Em

sua

crítica

a

Hegel,

à forma dele proceder

metodologicamente, Lukács (2003: 306, 92 e 93) afirma que:
“Uma vez que o método depois de se tornar abstrato e
contemplativo, falsifica e viola a história, passa também a ser
violado e fragmentado pela história que não foi dominada. Com
isso, o papel do demiurgo do ‘espírito’ e da ‘idéia’ transforma-
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se em pura mitologia conceitual, como Marx enfatizou de
maneira particularmente perspicaz em sua crítica a Hegel –
que, nesse caso, o demiurgo faz a história apenas
aparentemente. Mas, nessa aparência toda a tentativa da
filosofia clássica de romper as barreiras (do pensamento
burguês reificado) e para assim restaurar também
intelectualmente o homem aniquilado pela reificação. O
pensamento recaiu na dualidade contemplativa do sujeito e do
objeto (...) O ponto de ruptura reside na realidade. Hegel não
foi capaz de chegar até as forças verdadeiramente motrizes da
história (seu pensamento estava preso às forma de
pensamento platônio-katiano). Ainda que tenha sido o
verdadeiro descobridor da totalidade concreta, ainda que seu
pensamento tenha tido sempre por fim superar todas as
abstrações, a matéria permaneceu para ele e nisso é bastante
platônica manchada pela ‘nódoa da determinação’. (...) Não é
de se estranhar que a ciência burguesa tenha realçado e
desenvolvido, com bastante antecedência, esses aspectos de
Hegel como um fator essencial. Justamente por isso, o núcleo
– revolucionário – de seu pensamento tornou-se quase
completamente obscuro até para os marxistas ”.
No primeiro ensaio de HCC, intitulado “O que é Marxismo Ortodoxo?”, é
colocada a importância da categoria da totalidade, advinda de Hegel e repensada para
a teoria social marxista. A totalidade tinha como proposição o caráter integrado dos
dados que apenas adquiririam lógica quando referidos ao todo. Para Lukács utilizar
esse recurso metodológico ele procurou, a partir de Marx, extrair as abstrações e
limitações hegelianas.
Ademais, delineia-se a concepção lukacsiana atinente ao método dialético e à
essencialidade da categoria da totalidade para a captação real deste método, opondose à metodologia utilizada pelas ciências da natureza, as quais se edificam mais
fortemente tendo como um de seus objetivos a contestação da metodologia dialética.
Para o autor a categoria da totalidade foi sumariamente abolida pelo positivismo,
este visto por Lukács como propagador do conservadorismo capitalista, que buscava
obscurecer o caráter histórico desta sociedade. O positivismo via a sociedade
capitalista como possuidora de categorias intemporais e comuns a outras formas de
vida social. O todo fora eliminado das investigações científicas, reduzindo-se a simples
soma de fatos. Pois, se essas categorias existiam em outras sociedades e a capitalista
representava um modelo para as demais não havia a necessidade de se estudar a
totalidade, mas, apenas essas partes. Para Lukács, ao contrário, a concepção
dialética da totalidade é, inexoravelmente, a única capaz de apreender a realidade
como um devir social. “O método dialético gira sempre à volta do mesmo problema: o
conhecimento da totalidade, como realidade social” (Lukács, 1974:49).
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Para Lukács (2003: 64), o marxismo ortodoxo alude, pois, à certeza científica de
que o marxismo encontrou de fato uma metodologia, a dialética materialista aplicada à
historia, coerente com seus princípios revolucionários. Assim, a dialética implica não
só a noção voltada para teoria, mas também sua tarefa prática de encontro com a
práxis: “(...) trata-se por fim, de desenvolver a essência prática da teoria a partir da
teoria e da relação que estabelece com seu objeto” (Lukács, 2003; 65).
Nas teses sobre Feuerbach, Marx procurou uma postura opositiva acerca da
atitude contemplativa dos filósofos. Diferentemente, ele buscava uma atitude prática,
de ação. “Para o método dialético a transformação da realidade constitui o problema
central”. (Lukács, 2003: 68).
“O ponto de partida metódico de toda tomada de posição
‘crítica’ consiste justamente na separação entre método e
realidade, entre pensamento e ser. Ela vê justamente nessa
separação o progresso que lhe deve ser atribuído como um
mérito, no sentido de uma ciência de caráter autenticamente
grosseiro e acrítico, por oposição ao materialismo grosseiro e
acrítico do método marxista” (Idem, 2003:68-69).
Esta crítica lançada por Lukács fundamenta-se nas tendências, já mencionadas,
de uma concepção da realidade embasada numa metodologia e numa prática,
estaques, que tendem a limitar a visão concernente a tudo aquilo que cerca os
indivíduos, num processo que Lukács atribui ao capitalismo e suas formas de ver a
sociedade,

científica,

política

e

economicamente

quantitativista.

O

recurso

metodológico é assim necessário e certamente validado.
“O caráter enganoso de tal método reside no fato de que o
próprio desenvolvimento do capitalismo tende a produzir uma
estrutura da sociedade que vai ao encontro dessas opiniões.
No entanto, é justamente nesse sentido e por ele que
precisamos do método dialético para não sucumbirmos à ilusão
social assim produzida e podemos entrever a essência por trás
dessa ilusão” (Lukács, 2003:71).
O aspecto de aparente cientificidade da metodologia mencionada é rechaçado
pela visão lukacsiana em que a não imbricação entre as instâncias da vida social é
posta ou justaposta perdendo-se a historicidade dos fatos, núcleo básico para um
tratamento coerente da realidade social.
É preciso, portanto, desnaturalizar os fatos indicando a historicidade dos
mesmos, logo sua transitoriedade. Cabe aí uma distinção entre aparência e essência,
já que os fatos nos são colocados mediante uma ótica imediatista, onde se verifica a
tendência de crer naquilo que é ensinado, o que se apresenta superficialmente sem
análises e questionamentos.
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O uso de elementos das ciências naturais - cuja realidade e objeto são
diferentes das ciências humanas – se aplicados como instrumental metodológico às
pesquisas das áreas das humanidades corresponderia a um avanço científico para
algumas vertentes científicas das ciências humanas e naturais. Já no âmbito das
ciências humanas o uso de um instrumental “natural” representaria uma arma
ideológica da burguesia, pois como já esboçado mostrar-se-ia contemplativa
desconhecendo7 a contradição e o antagonismo, encontrando seus limites na
realidade social (Cf. Lukács, 2003: 80). Um exemplo seria o que ocorreu com a
Economia política clássica que tinha em sua estrutura teórico-metodológica a
perspectiva ideológica burguesa que a impedia de ir além da realidade dada e de
análises parciais. Para Lukács, só é possível compreender a história enquanto
processo dialético:
(...) com a recusa ou a obnulação do método dialético, perdese a inteligibilidade da história. Não se trata, naturalmente, de
afirmar que certas personalidades ou épocas históricas não
poderiam ser descritas de maneira mais ou menos exata fora
do método dialético. Trata-se, antes, de se compreender nessa
perspectiva a história enquanto processo unitário. (Essa
impossibilidade se manifesta na ciência burguesa, de um lado,
pelas construções abstratas e sociológicas da evolução da
história, do tipo Spencer ou August Comte – cujas contradições
internas foram trazidas à luz pela moderna teoria burguesa da
história notadamente por Rickert -, e de outro, pela exigência
de uma ‘filosofia da história’, cuja relação com a realidade
histórica aparece novamente como um problema insolúvel
quanto ao método.)” (Idem, 2003:82).
Assim percebe-se importância que ele confere a metodologia marxiana, pois
esta se configura como capaz de revelar as problemáticas da sociedade capitalista.
Para Lukács, a ciência deveria ser analisada a partir da história, esta vista como um
processo unitário e não particularizado: “Para o marxismo, em última análise, não há,
portanto, uma ciência jurídica, uma economia política e uma história etc. autônomas,
mas somente uma ciência histórico-dialética, única e unitária, do desenvolvimento da
sociedade como totalidade” (Lukács, 2003: 107).
Considerações Finais
Partindo-se do que foi exposto ao longo do presente trabalho, vê-se que as
idéias de Florestan Fernandes e Georg Lukács acerca do fazer sociológico e do uso
do método de análise específico para as ciências humanas, de forma ampla, não
representam uma relação de exclusão.
7

Grifo meu.
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Para Florestan Fernandes, importa uma concepção sociológica atrelada a uma
visão de mundo socialista, revolucionária. Nesta o uso e aplicações metodológicas são
fundamentais, mas a necessidade do objeto de análise é quem vai delinear os
instrumentais analíticos, de forma a revelar objetivamente o caráter de cada estudo
desenvolvido. Mesmo partidário socialista sua visão de excelente sociólogo o fez não
atribuir pesos distintos ou proceder de maneira a separar uma filosofia político científica socialista e marxiana da cientificidade requerida também pala sociologia.
Fernandes pôde articular socialismo e sociologia, não se utilizando apenas da dialética
materialista aplicada à história. A herança marxiana reside justamente nesse caráter
filosófico, revolucionário e nos estudos em que a metodologia desenvolvida
criticamente por ele era necessária. Não obstante, a metodologia pensada por
Florestan para as ciências humanas estava atrelada às necessidades empíricas dos
objetos selecionados. O posicionamento crítico e o uso de metodologias de forma
ampla indicam uma maturidade sociológica que revelam que Florestan Fernandes fez
um exercício de negação, preservação e superação acerca dos pontos positivos
advindos das mais diversas formas de análise. Num processo semelhante ao que
procedido por Georg Lukács.
Para esse - que estava inserido em um outro contexto histórico-social, cujas
necessidades e pretensões científicas e políticas eram outras - a sociologia era
percebida de forma fragmentada, pois articulava elementos burgueses, vistos como
limitadores para apreensão das realidades circundantes. Entretanto, de maneira
semelhante a Florestan, sua crítica aos elementos não positivos encontrados nas
ciências humanas, puderam ser, pelo menos no livro de 1923, utilizado aqui, excluídos
e os instrumentos positivos agregados a seu arcabouço teórico-metodológico.
Para Lukács, a eleição da dialética materialista aplicada à história indicava por
outro lado, um elemento axial de rompimento com a perspectiva fragmentadora das
ciências humanas burguesas. O recurso à categoria da totalidade serviu como
instrumental fundamental para se romper com a referida visão de mundo.
A partir das assertivas de Lukács e Florestan, vê-se que a retomada da
questão da metodologia ou mesmo do fato de se repensar sobre isso, traz ao debate
das ciências humanas um passo introdutório para se refletir sobre as mesmas.
Nessa a reflexão prévia, o questionar sobre a metodologia e o que se vai
investigar representam um passo central para a efetivação de uma produção de
conhecimento que busque relacionar a produção teórica - as análises de determinado
fenômeno histórico-social - aos fins práticos que uma produção científica embasada
metodologicamente pode fomentar num processo contínuo de amadurecimento das
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ciências humanas ou da ciência revolucionária, como propuseram, de maneiras
diferenciadas, mas não excludentes Florestan Fernandes e Georg Lukács.
De todo modo, o dado trabalho atua como elemento de maturação da própria
autora e serve para delinear a idéia de que uma postura fechada acerca do método
adequado para as ciências humanas é insuficiente, já que o método não pode ser
tomado de forma única. A herança teórico-metodológica de Marx, repensada por
Florestan e Lukács, indicam que o que fica dela é, sobretudo a postura crítica, seja em
termos filosóficos ou metodológicos, devendo ser aplicada de forma continuada e
quando requisitada empiricamente.
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