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Teorias da modernização e expansão capitalista

Miriam Limoeiro Cardoso

As teorias da modernização pretendem ter validade geral e alcance global, mas
seu objetivo específico é a mudança no mundo pós-colonial, pensando-a no interior da
concepção norte-americana de Guerra Fria, que essas mesmas teorias ajudaram a
consolidar. Identifica um padrão de sociedade “tradicional” e um padrão de sociedade
“moderna” e define modernização como o processo de passagem de um padrão a outro,
passagem, porém, que a própria teoria não explica. “By defining a singular path of
progressive change, the concept of modernization simplified the complicated worldhistorical problems of decolonization and industrialization, helping to guide American
economic aid and military intervention in post-colonial regions. Unfortunately, the story
typically concludes, modernization theory was hopelessly reductionist in its conception
of change abroad, fundamentally conservative in its politics, and blindly reflective of
the political and social prejudices of the mid-century American Establishment.”
(Gilman 2003, 3)
A

modernização

é

apresentada

como

suporte

teórico

à

teoria

do

subdesenvolvimento, quando esta era submetida a severa crítica teórica e política. Entre
as muitas razões da crítica estava a de que tomava como modelo o capitalismo avançado
sem debitar a este a parte que lhe cabia pelo chamado “subdesenvolvimento” das
regiões que se teriam “atrasado” no fazer da sua história. Nas teorias da modernização e
do subdesenvolvimento, a história é tratada como um processo único, integrado e
integral de evolução, num caminho de mão única e destino igualmente único e já-dado
pelo “estágio” de desenvolvimento avançado contemporâneo, que é tomado como
modelo, especialmente na forma em que se apresenta nos EUA.1 Como bem salienta
Göran Therborn, a modernização se refere à mudança apenas numa certa direção, uma
direção desejada, além do que, “there were no controversial choices to make, since the
goal was already given.” (Therborn 2001, 57)
Nos anos 50 e 60, entendia-se com relativa clareza o sentido político de tratar
como menos desenvolvido ou subdesenvolvido o que um pouco mais tarde seria
designado, e explicado, pelo conceito teórico de capitalismo dependente.2 A noção de
subdesenvolvimento vinha transformar uma diferença qualitativa – a qual demandava
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reflexão e análise, principalmente políticas, além de históricas – em mera questão de
grau, numa escala contínua de “desenvolvimento”. A teoria da modernização vem então
como que ampliar e sob esta nova forma fortalecer a teoria do subdesenvolvimento. Não
o faz, porém, com argumentos que enfrentem os argumentos da crítica, mas com a
astúcia de um deslocamento das questões: em lugar de discutir o desenvolvimento de
um conjunto de regiões ou de nações “atrasadas”, o objeto da análise passa a ser “a”
sociedade, toda e qualquer sociedade, em qualquer tempo e lugar, atribuindo à história
da sociedade assim pensada as mesmas características do evolucionismo e do
determinismo em que a teoria do subdesenvolvimento se calcava. Agora, porém, com
alto grau de abstração e de formalismo. Todas as sociedades se distribuiriam ao longo
de uma mesma escala, na qual seria possível distinguir um estado ou estágio
“primitivo”3 ou “tradicional” e um outro “moderno”, com variados ou variáveis estados
intermediários, cada um dos quais identificáveis por possuírem diferencialmente
atributos que a teoria da modernização define no seu nível mais alto de elaboração
teórica através de um conjunto de variáveis-padrão.
Tal como apresentadas por Talcott Parsons e Edward Shils, as variáveis padrão
constituem dilemas de orientação que o ator enfrenta na ação. Esses dilemas incluem:
orientação para os outros – por imputação (ascription) ou por performance
(achievement); definição do papel – por difusividade ou por especificidade; expectativa
de gratificação – por afetividade ou por neutralidade; definição dos tipos de orientação
de valor – através de particularismo ou de universalismo; e ação orientada para a
coletividade ou para o self. Estas variáveis padrão formam dois conjuntos: um deles
caracteriza o padrão de sociedade tradicional e é definido por: imputação (ascription) +
difusividade + afetividade + particularismo + coletividade; o outro caracteriza o padrão
de sociedade moderna e é definido por performance (achievement) + especificidade +
neutralidade + universalismo + self.
Para James Coleman, as variáveis padrão “developed by Talcott Parsons”
inspiraram esquemas dicotômicos típico-ideais mais complexos e multidimensionais
para serem usados nos estudos de política comparada. (Coleman 1968, 396) Para
Michael Latham, “the „pattern variables‟, while essentially descriptive „snapshots‟ of a
static social order, appeared to provide a means of indexing social change. Using the set
of dichotomies to form a complex matrix, theorists from several different disciplines
grasped structural-functionalism as a way to order societies on a historical, linear, and
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sequential scale of „development‟, a crucial component for studies of modernization as a
comprehensive process.” (Latham 2000, 34)
As teorias da modernização trabalham sempre a partir da comparação entre
padrões antagônicos. Parece, porém, que na teorização de Talcott Parsons este tipo de
oposição é mais antigo. Uta Gerhardt encontra já nos dois Prefácios (à primeira e à
segunda edições) que Parsons escreve para o seu primeiro livro, The Structure of Social
Action (hoje reconhecido como sua obra mais importante) uma busca por estabelecer
padrões ou tipos estruturais, “in the event juxtaposing the antagonistic system types of
anomie or War of All Against All, on the one side, and integration or social order, on
the other.” (Gerhardt 2002, 51) Para ela, também na análise parsoniana do Nacional
Socialismo, feita entre 1938 e 1945, “He systematized his analysis juxtaposing the two
type systems, Nazi Germany as charismatic-traditional and the United States as rationallegal authority societies.” (Gerhardt 2002, 127) Em geral, as teorias da modernização
seguem o mesmo padrão dicotômico opondo uma espécie de tipos ideais polares, entre
os quais é possível criar tipos intermediários.4
Boa parte da importância que as teorias da modernização conseguiram está
relacionada com a cientificidade e o rigor pretendidos pelas suas formulações. Cabe
supor, no entanto, que sua importância decorre sobretudo do significado político de que
a modernização se revestiu ao se propor enquanto ideologia e enquanto engenharia
social a serviço da identidade nacional, do governo norte-americano e do capital em
expansão. Em minucioso estudo sobre a modernização, Michael Latham entende que
“By returning to the era in which modernization dominated the field of inquiry and
examining its relationship to the conduct of American foreign relations, I have sought to
show that it was not merely a social scientific formulation. Modernization, I argue, was
also an ideology, […], it also illuminates the profound role of social science in the
exercise of American power and the definition of a national sense of self at the height of
the Cold War.” (Latham 2000, 5)5
Estudando a sociologia política de Parsons, William Buxton fala de uma
congruência intrínseca entre os problemas do Estado e a orientação das ciências sociais:
“Parsons‟s nascent conception of political sociology, then, embodied his general
intention to orient the social sciences towards the practical problems faced by the
American State in the Cold War order.” E conclui: “A political sociology of this kind
could potentially generate knowledge of instrumental value to the elites of the state.”
(Buxton 1985, 162)6 Segundo tal entendimento, pois, “the knowledge that political
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sociology could offer was of an instrumental kind, with its treatment of phenomena on
objective terms implying technical solutions.” (Buxton 1985, 163)
Por mesclar muito profundamente teoria e ideologia, a modernização formula e
ela mesma justifica e legitima a própria formulação. “In the view of Parsons and other
modernization theorists, modernity was a value orientation, best described as a
progressive, tolerant, liberal rationalism, uncannily similar to Parsons‟s understanding
of his own contemporary United States. If modernity meant attaining the value structure
of the contemporary United States, then we can understand how the pattern variables
[…] helped to sanction projects of social reform in the postcolonial regions”. (Gilman
2003, 88-89) Latham chega mesmo a qualificar a teoria da modernização como uma
combinação de visão missionária e controle imperial. (Latham 2000, 60)7
Deste modo, a modernização é uma ideologia, mas é preciso considerar que sua
aceitação e eficácia dependem em grande medida do caráter científico pretendido pela
teoria de que ela é portadora. A modernização, enquanto teoria e enquanto ideologia,
atualiza as velhas questões do progresso e da evolução, dando-lhes renovadas
destinações políticas e ideológicas.
A adoção de uma perspectiva evolucionista nem sempre é explicitada pelos
teóricos da modernização, o que, porém, não é o caso de Parsons. Em Evolutionary
Universals in Society – texto produzido a partir de um seminário que Talcott Parsons
dirigiu juntamente com Robert Bellah e com Schmul Eisenstadt em Harvard, na
primavera de 1963 – Parsons se vincula explicitamente ao pensamento evolucionista em
Sociologia, pretendendo fazê-lo reviver e propagá-lo. Começa seu texto afirmando:
“This paper is meant as a contribution to the revival and extension of evolutionary
thinking in sociology. It begins with the conception that in the evolution of living
systems generally, certain new developments have greatly increased the adaptive
capacity of the system, so much that without them further major development steps
would be blocked”. (Parsons 1964, 339)
Segundo a interpretação de Uta Gerhardt, em Parsons o processo evolutivo
constitui uma dinâmica de democratização, de modo que para ele a modernização
significa evolução no rumo de uma sociedade democrática. De acordo com ela, Parsons
introduziu “an ideal of social reality postulating emergence of a modernizing
democratic society. It was on the basis of evolution that he hypothesized a dynamics of
democratization in the modern world itself.” (Gerhardt 2002, 52)
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Em livro publicado um pouco depois de “Evolutionary Universals in Society”,
Parsons deixa clara sua compreensão de que as sociedades evoluem de formas
“primitivas” para formas “avançadas”, passando por estágios “intermediários”, e
entende que esse processo se dá à medida que as sociedades adquirem capacidade
adaptativa mais generalizada. Diz ele: “Our perspective clearly involves evolutionary
judgments – for example, that intermediate societies are more advanced than primitive
ones […], calling more “advanced” the systems that display greater generalized
adaptive capacity.” (Parsons 1966, 109-110)
É generalizada nas teorias da modernização a noção de capacidade adaptativa
como a grande marca dos processos de modernização. Para Daniel Lerner, por exemplo,
“Adaptive capacity is the most distinctive feature of societies that are genuinely
modernized”. Para Lerner, no entanto, a capacidade adaptativa é apenas “what enables
them to develop more rapidly than the transitional societies they are aiding out of their
own large surplus product.” (Lerner 1968, 392) A base das análises da modernização
continua sendo o confronto entre um padrão “avançado” e um padrão “atrasado”,
atribuindo claramente a superioridade do primeiro sobre o segundo padrão.
Quando se conhece Parsons como o autor da grande teoria do estruturalfuncionalismo e da análise sistêmica, o contacto inicial com o seu evolucionismo pode
causar uma certa estranheza. Porque a análise funcional é estritamente uma análise
sincrônica: nela, o sistema como tal – por sua tendência ao equilíbrio – não muda. O
funcionamento tido como “normal” do sistema não inclui mudança do sistema; mesmo
mudanças no sistema são percebidas como transtornos, ameaças maiores ou menores ao
equilíbrio estabelecido, cujo controle é previsto nos mecanismos que garantem o que os
funcionalistas chamam de funcionamento “adequado” do sistema. Com um arcabouço
teórico-metodológico como este, ao pretender com ele elaborar uma análise diacrônica o
esquema evolucionista pode aparecer como uma saída, ao justapor numa seqüência
formas diferentes de sociedade e tratá-las como momentos de um processo em que a
mudança, concebida como “natural”, não exigiria explicação. Nils Gilman compreende
o problema com precisão: “As Parsons turn to evolutionary theory implicitly
acknowledge, the difficulty with the pattern variables was that their synchronic
descriptions of social patterning and functioning provided no account for how and why
societies change, and no explanation for the direction of change.” (Gilman 2003, 89)
Sem dispor de explicação para como, por que e para onde a mudança ocorre, as
formulações estrutural-funcionais evolucionistas a consideram como se, porque
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intrínseca a toda sociedade, devesse ser tratada como um dado “natural”. Uma tal
naturalização parece dispensar esses teóricos de tratar historicamente as mudanças
sociais.
No entanto, no funcionalismo evolucionista, típico das teorias da modernização,
há uma característica da mudança social que merece ser destacada: ela envolve
necessariamente “agency”. “Something may grow, evolve or develop, but it has to get
modernized, or transformed. Modernization […] is change brought about by active
agents affecting other people and social institutions, be the former „elites‟,
„entrepreneurs‟, or „innovators‟ of variable background.” (Therborn 2001, 59) De um
modo geral, para esse esquema analítico uma mudança maior requer ser provocada de
fora do sistema.8 Mesmo a chamada sociologia do conflito não consegue resolver esta
questão de outra forma.
Com o evolucionismo a modernização também recoloca em cena o progresso.
Nas palavras de Gilman, “Parsons‟s smiley-faced reading of Weber provided a
remarkable updating of the Enlightenment view of progress, one perfectly suited not
only for social scientists interested in attacking Communism, but also for development
crusaders trying to sell the American version of modernity to postcolonial regions.”
(Gilman 2003, 93)
Como tão bem colocou Immanuel Wallerstein no seu famoso obituário para a
modernização, com ela a antiga noção de progresso persistia sob termos novos, que
substituíam outros termos, velhos e até repugnantes. Com a noção de modernização já
não se tratava mais de ocidentalizar, agora se podia, anti-septicamente, modernizar.
(Wallerstein 1979, 132) No debate com Alex Inkeles na reunião anual da American
Sociological Association em 1975, Wallerstein dizia ter chegado o momento de
descartar estas “coisas infantis” e olhar a realidade de frente. No Adendo que publicou
em 2000, porém, admitia: “I fear modernization theory has survived, in altered clothing,
but I feel what I said about it still holds true.” (Wallerstein 2000, 106) Penso que
Wallerstein estava certo ao reconhecer que a teoria da modernização tinha sobrevivido,
com nova roupagem. Não acredito, porém, que estivesse certo ao referir-se a ela como
“childish things”. Vale lembrar uma certa retomada do interesse pelas teorias da
modernização depois do colapso da União Soviética, o que parecia indicar que o mundo
moderno como um todo se tornava “ocidental”. (Therborn 2001, 52) Tenhamos também
presente que aqueles que celebram a globalização são herdeiros da teoria da
modernização. As propostas de reforma do Estado, uma das principais diretrizes das
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atuais políticas ditadas pelo capitalismo em processo de mundialização, também
procuram legitimar-se enquanto modernizadoras do Estado. E ainda, após o atentado de
11 de setembro ressurgiu a popularidade de um certo discurso de modernidade.
“American newspapers and opinion journals of the early twenty-first century have been
full of chest-(and war-drum-)pounding declarations about the superiority of American
modernity. They have argued that the answer to the question “Why do they hate us?” is
“Because we‟re modern, and they‟re not, and they‟re jealous.” (Gilman 2003, X) Uma
tal persistência, com tamanha eficácia, parece ser suficiente para pelo menos duvidar de
que a modernização deva ser tratada como elaboração pueril.
A modernização é por excelência uma sociologia da ordem. Toma como padrão
referencial para a análise de toda e qualquer sociedade uma idealização da sociedade
norte-americana, pensando-a como uma sociedade integrada, harmônica, em equilíbrio e
tendendo ao equilíbrio cada vez que emerge qualquer alteração ou conflito maior,
alterações ou conflitos que sempre são considerados como de algum modo disfuncionais
(sinais de alguma patologia), razão pela qual requerem que seja ativado algum tipo de
controle capaz de contê-los para restabelecer o status quo ante. A teoria da
modernização foi construída nos Estados Unidos como parte de uma orientação
deliberada em direção a uma teoria compreensiva da sociedade. Seu grande formulador,
que lhe fornece a fundamentação teórica mais geral e internamente consistente, é
Talcott Parsons. Callinicos tem razão quando aponta a teorização parsoniana como
“The most influential social theory produced in the Western world in the mid-century,
[...] focused on social stability.” (Callinicos 1999, 237)9
Estamos tratando de uma sociologia que, pela própria forma teóricometodológica que adota, indica o controle social como cerne da estruturação da
sociedade, entendendo ser necessária a sua aplicação sobre todo conflito que perturbe
ou possa vir a perturbar o funcionamento considerado como “adequado” do sistema
social. Daí porque o “diagnóstico” das ameaças potenciais ou abertas ao estado de
equilíbrio estabelecido do sistema é tido como crucial, principalmente em momentos de
tensão. Fica então aberto explicitamente como campo da sociologia e para a sociologia
como ciência a produção do conhecimento necessário para a elaboração, inicialmente,
do diagnóstico de uma situação social de tensão, e posteriormente a do “tratamento”
corretivo capaz de restabelecer a ordem anterior. Ou seja, coleta e/ou análise de
informação para alimentar procedimentos políticos de engenharia social, com
intervenções de natureza variada, voltadas para a manutenção de uma dada ordem
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estabelecida. Por exemplo, a partir de sua análise do nazismo, em Memorando
“originally written for „Germany after he War‟, he [Parsons] suggested controlled
institutional change to overcome particularism and ascription, and fully re-establish
universalism and achievement. His suggestion was, based on sociological expertise, to
modernize the economic structures there.” (Gerhardt 2002, 127)
Tomando como objeto “a” sociedade como um sistema global (ou seja, a
sociedade em geral), para esta sociologia é perfeitamente possível conceber que uma
sua formulação teórica forme uma só unidade com sua aplicação enquanto engenharia
social, visando a manutenção da ordem estabelecida em um dos componentes deste
sistema, no caso o seu componente mais avançado, mais “moderno”. E, numa
elaboração como esta é perfeitamente cabível conceber que, para consegui-lo, seja
necessário interferir para alterar uma outra ordem (definida comparativamente como
“arcaica”) que seja considerada como entrave ou obstáculo ou como potencialmente
geradora de conflito com a ordem que se deseja expandir para ser estabelecida em todo
o sistema.
Deste modo, para constituir a teoria da modernização a teoria estruturalfuncional d“a” sociedade não precisa se modificar em nada que lhe seja substancial. A
modernização é apenas um desdobramento daquela teoria que se pretende geral.
Desdobramento que aparece como muito conveniente num dado momento histórico em
que uma nova hegemonia está se constituindo nos processos mais dinâmicos de uma
nova expansão do capitalismo, desde a Segunda Guerra Mundial e no imediato pósguerra. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo já começava um novo curso
de expansão e a fortalecida economia dos Estados Unidos também contribuía para
colocar em pauta como uma grande preocupação a necessidade de expandir os mercados
e aumentar um certo tipo de produção na Ásia, na América Latina e na África. Não
seriam exclusivamente os economistas que iriam contribuir, prontamente, com sua
reflexão e suas propostas, para atender a estas novas demandas do grande capital.
Também os sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, psicólogos atenderiam a esta
pressão oriunda da nova ascensão do capitalismo, e sua contribuição acabaria por ser da
maior relevância para a construção da nova hegemonia.
Penso, portanto, que a teoria da modernização deve ser entendida como uma
confluência de três fontes que se fortalecem mutuamente: ela é parte de um esforço
intelectual para produzir uma teoria geral da sociedade, é também parte de uma busca
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para garantir os objetivos de segurança da Guerra Fria e é, ainda, parte da atenção às
necessidades e demandas capitalistas globais da época.10
Durante a Segunda Guerra Mundial ocorre uma grande aproximação entre
cientistas e o Estado. Em guerra, o governo dos EUA conclama os acadêmicos a
participar do esforço de guerra, servindo ao Estado especialmente através da produção
de conhecimento para resolver problemas militares e estratégicos. A participação das
ciências sociais se dá através da realização de pesquisas (wartime research) e por meio
da aplicação de conhecimentos especializados para serem utilizados em propaganda e
em guerra psicológica (psychological warfare). Finda a guerra, no entanto, os cientistas
sociais se esforçarão para demonstrar às autoridades governamentais e a possíveis
agências financiadoras que dispunham de capacidade científica e de conhecimento
acumulado que também poderia se mostrar útil no período seguinte, para o que passarão
a propor estudos, pesquisas e projetos com financiamento governamental,11 pleiteando o
desdobramento do apoio anterior em novos programas do pós-guerra.
O vínculo das ciências sociais com o estado de guerra se traduz principalmente
em pesquisa e consultoria para serviços de inteligência das Forças Armadas e para
serviços de informação de outros setores governamentais. É ao mencionar esse tipo de
trabalho que Talcott Parsons e Bernard Barber, num artigo que mapeia a Sociologia
produzida entre 1941 e 1945, apresentado em revista científica, afirmam: “The war gave
sociologists a larger opportunity than ever before to show what they could do, and good
advantage was taken of the opportunity.” (Parsons & Barber 1948, 249)
Entre as agências e os projetos governamentais em que se deu a ampliação do
campo de trabalho dos sociólogos no período de guerra, indicam como principais “the
Research Branch of the Information and Education Division of the War Department”
(p.248) e “the Strategic Bombing Surveys of Germany and Japan”, aí estudando o efeito
dos bombardeios no moral do inimigo (p.249). Dizem ainda que “Among attitude
studies for use in propaganda and psychological warfare, the largest was probably the
Foreign Morale Analysis Division of the Office of War Information”. Esclarecem que
“this work shaded into the more general problem of the understanding of the social
structure and culture of foreign countries for a variety of purposes.” (p. 249) Sobre o
“Research and Analysis Branch of the OSS”, Parsons explica que “The unit dealt with
such problems as estimating enemy production of vital materials and other commodities
or following the development of political movements in various countries.” (Parsons
1986, 80)
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Parsons e Barber se referem ainda a outro tipo de trabalho especializado de
sociólogos: “A similar use of sociologists took place in the arrangement between the
State Department and the Department of Agriculture to send a group of rural
sociologists to Latin American countries. Under this program extensive studies have
been made by Carl Taylor in Argentina, T. Lynn Smith in Brazil, and Nathan Whetten
in México.” (Parsons & Barber 1948, 249)
O próprio Parsons participou diretamente do Council for Democracy and
America Defense; de 1943 a 1945, fez parte da Harvard School of Overseas
Administration, “training future military government officers” (Gerhardt 2002, 127); e
entre março e outubro de 1945 foi consultor da Foreign Economic Administration
Agency, Enemy Branch. (Gerhardt 2002, 121)
Um texto pode ser revelador também por suas lacunas, pelo que cala ou omite.
No estudo de uma teoria ou de uma abordagem metodológica, é preciso estar sempre
atento ao que ela não diz ou não faz. Às vezes o oculto ou o excluído é tanto ou até mais
relevante do que o explicitado. No caso do texto de Parsons e Barber, tanto o dito
quanto o não-dito são reveladores. Nele chama a atenção a ausência de qualquer
reflexão de ordem ética ou moral, ainda que fosse um pequeno comentário, sobre o que
os autores qualificam como as novas “oportunidades” de trabalho que se abriram para
os sociólogos na segunda Grande Guerra. Eles simplesmente colocam lado a lado como
atividades próprias dos sociólogos trabalhar no Censo, por exemplo, e trabalhar para
serviços e agências de inteligência e informação do governo dos Estados Unidos. Em
um dos exemplos citados, falam em pesquisas para bombardeios estratégicos na
Alemanha e no Japão. Em outro, indicam como atividade profissional regular dos
sociólogos “acompanhar o desenvolvimento de movimentos políticos em vários países”.
Ou ainda, trabalhar em programa do Departamento de Estado conjugado com o
Departamento de Agricultura em que sociólogos rurais encontram como campo de
atuação profissional produzir levantamento de áreas rurais em países da América Latina.
Parsons e Barber afirmam no seu texto que nunca antes os sociólogos tiveram uma
oportunidade tão grande quanto na guerra para mostrar “o que eles podiam fazer”. Sem
apresentar algum comentário que esclareça o contrário, pode-se concluir que esses
autores reconhecem que todos aqueles são de fato campos próprios para a atuação
profissional, científica, dos cientistas sociais. Logo me vem à lembrança o texto
merecidamente famoso de Franz Boas:
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“The point against which I wish to enter a vigorous protest is that a number of
men who follow science as their profession, men whom I refuse to designate any longer
as scientists, have prostituted science by using it as a cover for their activities as spies.
A soldier whose business is murder as a fine art, a diplomat whose calling is
based on deception and secretiveness, a politician whose very life consists in
compromises with his conscience, a businessman whose aim is personal profit within
the limits allowed by a lenient law – such may be excused if they set patriotic devotion
above common everyday decency and perform services as spies. They merely accept the
code of morality to which modern society still conforms. Not so the scientist. The very
essence of his life is the service of truth. We all know scientists who in private life do
not come up to the standard of truthfulness, but who, nevertheless, would not
consciously falsify the results of their researches. It is bad enough if we have to put up
with these, because they reveal a lack of strength of character that is liable to distort the
results of their work. A person, however, who uses science as a cover for political
spying, who demeans himself to pose before a foreign government as an investigator
and asks for assistance in his alleged researches in order to carry on, under this cloak,
his political machinations, prostitutes science in an unpardonable way and forfeits the
right to be classed as a scientist.” (Boas 1998, 1-2)12

Notas
“... he [Parsons] left no doubts open that United States society was a model to be emulated by
lesser developed societies of Europe and elsewhere – even those democratic.” (Gerhardt 2002,
276-7)
1

2

Sobre o conceito de capitalismo dependente, consultar especialmente: Fernandes, Florestan.
Sociedade de classes e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1968; Capitalismo
dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: Zahar 1973; Les bourgeoisies
périphériques au service du capitalisme international, Économie et Humanisme, nº 216, marçoabril 1974. Para uma análise do conceito de capitalismo dependente em Florestan Fernandes,
consultar: Cardoso, Miriam Limoeiro, “Florestan Fernandes: a criação de uma problemática”,
Estudos Avançados, 10 (26), jan/abril 1996, São Paulo, Instituto de Estudos Avançados / USP;
Capitalismo dependente, autocracia burguesa e revolução social em Florestan Fernandes. São
Paulo, Instituto de Estudos Avançados/USP (Coleção Documentos – Série História Cultural nº
6), julho de 1996; re-publicado como Cardoso, Miriam Limoeiro, “Capitalismo dependente,
autocracia burguesa e revolução social em Florestan Fernandes”, Idéias (Revista do IFCH,
Unicamp), ano 4, nº 1/2, jan./dez. 1997; Notas para a demarcação de um campo teórico em
Florestan Fernandes: fundamentos, confrontos e perspectivas. São Paulo, Instituto de Estudos
Avançados/ USP (Coleção Documentos – Série História Cultural nº 7), agosto 1997.
3

“ „Contemporary ancestors‟ or, conversely, „primitive contemporaries‟ ”. (Latham 2000, 64)
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“The very notion of a „modern polity‟ implies an ideal-typical „traditional polity‟ as a polar
opposite, as well as a „transitional polity‟ as an intervening type on a continuum of political
modernization.” (Coleman 1968, 396)
4

“As an ideology, modernization functioned in powerful ways during the early 1960s.
Responding to a perceived Communist threat in the midst of a collapsing European colonial
order, social scientists and Kennedy administration policymakers conceived it as a means to
promote a liberal world in which the development of „emerging‟ nations would protect the
security in the United States.” (Latham 2000, 209)
5

6

Itálico no original.

“Even as the world became formally decolonized, modernizers continue to define the virtues
of the „advanced‟ nations in opposition to the intrinsic „deficiencies‟ of the poorer ones, argued
that contact with the West could only produce a beneficial, catalytic effort on „backward‟
societies, and asserted that promoting global „development‟ involved finding the right lessons in
America‟s own historic past. Modernization theory resonated with previous combination of
missionary vision and imperial control.” (Latham 2000, 59-60)
7

“Modernization is the current term for an old process – the process of social change whereby
less developed societies acquire characteristics common to more developed societies. The
process is activated by international, or intersocietal, communication.” (Lerner 1968, 386)
8

9

Therborn, no entanto, minimiza a importância de Parsons na teoria da modernização. Diz
Therborn sobre Parsons: “His own contribution was a peculiar amalgam of very general
evolutionary notions and a myopic drawing of North Atlantic pedigree.” (Therborn 2001, 51)
Adiante, um tanto contraditoriamente, diz ainda que “Parsons was a key background figure to
actually existing modernization writing but […] no express a consensus among
modernizationists. It does not even seem to have been very influential.” (p. 57)
“If modernization was at times a strategic tool or an instrument for preserving an international
capitalist order, it was also a broader worldview, a constellation of mutually reinforcing ideas
that often framed policy goals through a definition of the nation‟s ideals, history, and mission.
Much of modernization‟s political power did derive from expectations that it would help the
United States combat Soviet geopolitical ambitions and preserve opportunities for America‟s
economic expansion. But modernization also became influential at the height of the Cold War
because it resonated with assumptions deeply embedded in American culture.”(Latham 2000,
12-13)
10

11

O texto de Parsons Social Science: A Basic National Resource, encaminhado ao Social
Science Research Council em 1948, se inclui nesta perspectiva.
12

Esse texto de Franz Boas foi originalmente publicado como uma carta ao editor da revista The
Nation, em 20 de dezembro de 1919.
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