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1 – Apresentação 

 Caio Prado Jr. e Florestan Fernandes podem ser incluídos entre os mais importantes 

intelectuais marxistas brasileiros. Não apenas foram capazes de produzir uma “imagem do 

Brasil” (COUTINHO, 2000) partindo de uma perspectiva ancorada nas necessidades 

históricas das maiorias populares, como o fizeram se valendo da herança intelectual de Marx 

de uma maneira anti-dogmática e criativa, rompendo com o “cânone” estabelecido pela linha 

oficial do Partido Comunista do Brasil (PCB). 

 Diferentemente da interpretação adotada pelo PCB (amparada nas resoluções do 

Komintern, segundo a qual a sociedade brasileira estaria presa a uma condição pré-capitalista 

marcada pelo predomínio de relações econômicas e sociais feudais no campo, onde vivia a 

maior parte da população) Caio Prado Jr., ainda no início da década de 1940, em seu livro 

“Formação do Brasil contemporâneo” (Prado Junior, 2004), vai sustentar uma tese contrária: 

o Brasil, desde a época colonial, seria uma sociedade capitalista.  

Não sendo possível aprofundar aqui a reflexão a respeito das premissas e 

desdobramentos da tese de Caio Prado, resta destacar que esta vinha prenhe de consequências 

políticas, o que atesta a ousadia intelectual desse, vale ressaltar, disciplinado membro do PCB. 

Diante da tese caiopradiana sobre o Brasil, fragilizava-se a legitimidade do esquema 

programático-estratégico da “revolução democrático-burguesa”, sustentado pelo partido, e se 



abriam os horizontes para o estudo das particularidades inerentes ao capitalismo realmente 

existente por aqui, responsável por fazer de nós aquilo que vínhamos sendo, e que poderíamos 

vir a ser, como país. 

Caio Prado Jr. tornou-se uma referência intelectual fundamental para gerações de 

estudiosos que lhe seguiram, mesmo sem haver ocupado posições no ambiente acadêmico 

“oficial” propriamente dito. O compromisso político com a causa socialista, a defesa da 

herança intelectual de Marx,  a independência criativa e a ousadia no pensar deixaram clara 

para a intelectualidade de esquerda a possibilidade de seguir adiante pela trilha aberta por ele 

no desvendamento dos enigmas e dilemas brasileiros (Coutinho, 2000). Entre os pensadores 

que o tomaram como referência e aceitaram o desafio dessa tarefa, está Florestan Fernandes. 

Florestan deve ser lembrado na totalidade de seus aspectos biográficos, intelectuais e 

políticos, aliás, profundamente entrelaçados de modo muito mais coerente do que se pode 

supor a partir de uma aproximação aligeirada de sua vida e obra. Entre o menino pobre 

tardiamente escolarizado, o pai da “sociologia moderna” no Brasil, e o “intelectual orgânico” 

(Gramsci, 1982) da classe trabalhadora,  não existem rupturas decisivas de natureza 

ontológica ou gnosiológica.  Ao contrário, existe uma forte linha de articulação e integração, 

ainda que obviamente marcada por descontinuidades concretas impostas pela dinâmica do 

processo histórico em toda e qualquer biografia individualizada (Oliveira, 2006). 

Se transitou da militância política clandestina em uma pequena organização trotskista 

para a institucionalização da sociologia na principal universidade brasileira (a USP), e depois, 

dessa condição de “intelectual tradicional” para a condição de “intelectual orgânico”, membro 

da esquerda do Partido dos Trabalhadores e deputado federal e constituinte, o fez seguindo a 

diretriz de colocar a atividade intelectual a serviço de uma revolução democrática e nacional 

no Brasil (Oliveira, 2006). Tudo isso sobre o solo de um processo histórico cambiante e 

mesmo convulsivo. 

Da ênfase na “revolução dentro da ordem” passa à ênfase na “revolução contra a 

ordem”, sem nunca haver oposto uma a outra, assim como da produção ancorada nos critérios 

exigidos pela normatividade acadêmica passa à operacionalização política do conhecimento 

sociológico, sem esvaziar de política a “militância científica” nem de ciência a “docência na 

política” (Oliveira, 2006), como querem os que fazem uma leitura fragmentária da obra 

florestaniana. Como todo intelectual aberto ao confronto com o real, Florestan nunca cessou 

de complexificar, enriquecer e clarificar os fundamentos e os contornos de seu pensamento. 



Promoveu autocríticas, mas permaneceu fiel ao projeto de combinar conhecimento e 

emancipação, atento, no entanto, às exigências e às possibilidades postas por cada conjuntura 

efetiva. 

Assim como Caio Pardo Jr., Florestan também construiu uma “imagem do Brasil” com 

tonalidade inconformista e cuja conclusão apela ao potencial revolucionário da classe 

trabalhadora. Se “A revolução burguesa no Brasil” (Fernandes, 2006), sua obra de síntese, 

não respeita os cânones impostos pelo fazer acadêmico, também não respeita os “cânones” 

erguidos por uma parcela da intelectualidade marxista, aparentemente mais preocupada em 

reproduzir o esquema conceitual de Marx que em continuá-lo. No entanto, é possível afirmar 

que o pensamento marxiano é bem mais que “um rio subterrâneo” (Candido, 2001, p. 51) 

nessa obra, especialmente em suas referências metodológicas e conceituais, na qual Marx, 

ainda que não exclusivamente, é o elemento central da narrativa analítica respectiva. Em 

Florestan não apenas Marx contribui para a compreensão do Brasil, mas também a 

complexidade do Brasil enriquece o legado intelectual deixado por Marx. 

Ainda como em Caio Prado Jr. a interpretação do Brasil construída por Florestan, 

escapando às amarras do esquema interpretativo do PCB busca incorporar as particularidades 

de nossa condição nos marcos do desenvolvimento do capitalismo no plano global, 

contribuindo para o debate relacionado às “vias não-clássicas” de transição ao capitalismo 

(Coutinho, 2000). Em suma, aqueles processos que não reproduziram as experiências 

“modelares” das revoluções inglesa e francesa dos séculos XVII e XVIII.  Ou ao menos, não 

reproduziram a forma como se consagrou interpretá-las (LOSURDO, 2006). Assim, é 

possível situar a contribuição intelectual de Florestan em um quadro de referência bem mais 

amplo que a “simples” interpretação do Brasil. 

Sob o exposto, enfatizando a relevância das obras de Caio Prado e Florestan para as 

“ciências humanas” produzidas sob orientação marxista ou não, no presente trabalho 

pretendemos discutir um aspecto menos saliente dessa produção, ainda que não menos 

importante: a reflexão de ambos sobre o método marxiano de produção do conhecimento. 

Nossos dois autores, eis uma hipótese subsidiária, coincidem com Lukács (1992), quando este 

afirma que é na questão do método que se encontra a mais decisiva contribuição intelectual de 

Marx, ainda que discordem na compreensão desse método e de suas conseqüências para as 

“ciências humanas”. Temos aí boas razões para investigar o tema. 



Para tanto, passaremos em revista um texto de cada autor dedicado ao tema do método 

em Marx. De Caio Prado Jr. selecionamos “Teoria marxista do conhecimento e método 

dialético materialista” (PRADO JUNIOR, 1973) e de Florestan Fernandes, o capítulo “Marx e 

o pensamento sociológico moderno” (FERNANDES, 1960). O primeiro corresponde a um 

texto publicado originalmente na Revista Discurso do Departamento de Filosofia da USP em 

1973, e reflete um momento já maduro da produção de Caio Prado. O outro é a introdução da 

primeira edição brasileira de “A crítica da economia política” de Marx, traduzido por 

Florestan e publicado originalmente em 1946, ainda durante os anos de sua formação 

acadêmica e quando ainda integrava o Partido Socialista Revolucionário. Acreditamos que 

uma análise comparativa, ainda que levando em conta os diferentes momentos (históricos e 

biográficos) que refletem, pode ser produtiva. 

 

II -  Caio Prado Jr. e o método de Marx: 

 Caio Prado inicia seu texto, voltado especialmente aos estudiosos da Filosofia, 

destacando a necessidade de tornar mais clara e precisa a compreensão do método de Marx e 

da teoria do conhecimento sobre a qual se ergue, e a essa tarefa se lança. Chama a atenção 

para o fato de que esses aspectos do pensamento marxiano não teriam sido sistematizados 

nem expostos de maneira organizada em sua obra, sendo, portanto, observáveis e apreensíveis 

em sua aplicação prática (PRADO JUNIOR, 1973, p. 9). 

 Tem sob sua análise a tradução francesa dos “Grundrisse” (MARX, 2013), que 

expõem o desenvolvimento das categorias e noções que aparecem posteriormente, de modo 

mais amadurecido, n’ “A Crítica da Economia Política” (MARX, 1946). De antemão 

estabelece que o método dialético materialista de Marx seria sua principal contribuição à 

filosofia e, ao mesmo tempo, o eixo central de sua obra. Em oposição à tradição metafísica e 

seus “germes”, “que ainda hoje infestam a cultura filosófica em que todos nos formamos” 

(PRADO JUNIOR, 1973, p. 8), Caio Prado apresenta o método de Marx como uma recusa à 

orientação especulativa adotada pelos “empiristas, materialistas e racionalistas” e como 

“norma da Filosofia corrente” (Idem, p.7). Seria, ao contrário, o resultado da aproximação do 

método de trabalho seguido, na prática, pelos cientistas, particularmente a dos pais da 

Economia Política, mas com o desenvolvimento de uma abordagem metodológica mais 

abrangente e completa, sob a influência central da dialética hegeliana – o que, afirma Caio 



Prado, não foi compreendido “por alguns marxistas de grande projeção, como em particular, 

como se sabe, por Louis Althusser” (Ibidem, p. 8). 

 A chave para a compreensão do método dialético materialista estaria, nesta 

perspectiva, na teoria do conhecimento que lhe forneceria a base de sustentação. Mais uma 

vez contra os “germes da metafísica”, a perspectiva epistemológica marxiana é apresentada 

como fundamentalmente “construtivista”. Ou seja, ao invés de compreender o processo de 

conhecimento como apreensão da “essência” ou “verdade” da realidade objetiva em conceitos 

que a reproduzem, o compreende como a representação mental da realidade objetiva 

construída a partir da “percepção e da intuição” do sujeito (Ibidem p.9). Essa crítica vai 

endereçada especialmente ao que considera ser uma influência metafísica no próprio 

materialismo: a teoria do reflexo, segundo a qual seria “como se o pensamento-conhecedor, 

tal qual um espelho, ‘refletisse’ a Realidade que lhe é exterior, reproduzindo no pensamento, 

sob a forma de Conhecimento, a imagem refletida dessa Realidade” (Ibidem, p.15). 

 A seguir, o método dialético materialista propriamente dito é apresentado como um 

desenvolvimento inspirado e fundado no método empregado, como já sinalizado, pelos 

pioneiros da Economia Política (Ibidem, p. 21). Enriquecido pela contribuição fornecida pela 

dialética hegeliana, graças ao que teria sido possível que Marx sucedesse os “economistas 

ingleses” na elaboração da Economia Política como disciplina científica. Sucessão que, na 

verdade, é uma superação, já que a perspectiva dialética teria levado Marx a uma 

compreensão mais completa da realidade econômica do capitalismo. Isso porque sua 

compreensão da lógica de Hegel teria permitido abordar as parcelas do real que se lançou a 

compreender e explicar em sua dimensão de totalidade. Ou seja, que “se dispõem num 

sistema relacional único, numa totalidade integrada em que as partes se compõem em função 

recíproca umas das outras, bem como do conjunto em que se congregam e integram” (Ibidem, 

p. 45). 

 A abordagem do real como “totalidade”,  como sistema relacional integrado, é o que 

caracterizaria de modo central o método marxiano, em contraposição à tendência “metafísica” 

que consistiria em abordar o real como coleção de entes irredutíveis e relacionados entre si de 

forma meramente exterior (Ibidem, p. 34-36). O texto de Caio Prado contribui ao debate 

também por certas ambiguidades que apresenta, seja no que se refere ao “concreto pensado” 

como reprodução da realidade objetiva (o que primeiro nega para depois afirmar), seja no que 



se refere ao caráter do processo do conhecimento como individual-psicológico (o que 

primeiramente apresenta) ou como coletivo-histórico (o que defende por fim). 

 

III – Florestan Fernandes e o método de Marx 

 “Marx e o pensamento sociológico moderno” expressa um duplo esforço do jovem 

Florestan, quando, em 1946, consolidava seu processo de formação acadêmica: contribuir 

para a militância política do seu então partido, colaborando na difusão de textos socialistas; 

confirmar a dimensão sociológica da obra de Marx. Este último fato revela, dentre outras 

coisas, que desde o início, marxismo e sociologia estão vivamente imbricados no pensamento 

de Florestan. 

 Sua primeira afirmação no texto diz respeito a considerar que a maior contribuição de 

Marx ao pensamento sociológico consistiria no plano metodológico. Com sua crítica à 

Economia Política – também, inicialmente, de natureza metodológica – Marx teria aberto a 

possibilidade de afirmar a especificidade do social, e logo também do econômico, frente ao 

natural, criando “novas possibilidades de desenvolvimento científico” para as “ciências 

sociais” (FERNANDES, 1960, p. 306). Em conjunto seria possível compreender a 

contribuição de Marx às ciências sociais de modo ainda mais enfático: teria o pensador 

revolucionário alemão, nesse campo do conhecimento posição análoga a de Galileu nas 

ciências físicas. (Ibidem pp. 301-302). 

 Ao invés de ser apresentado como simples sucessor dos fundadores da Economia 

Política, Marx e sua obra aparecem como “uma ruptura profunda com a orientação científica 

dos economistas da Escola Clássica” (Ibidem p. 304). Tal superação dialética, tanto do 

método naturalista (generalizador) dos economistas ingleses e comtistas, como do método 

histórico (particularizador) dos “neokantianos” alemães (Dilthey, Rickert, e entre outro, 

Weber), teria sido possibilitada pela incorporação da lógica de Hegel  (“a principal fonte do 

pensamento de Marx”), dando origem ao materialismo histórico, capaz de integrar o geral e o 

particular no processo de apreensão intelectual do real (Ibidem p. 309). 

 Segundo Florestan, Marx teria trazido para o debate metodológico das ciências sociais 

algumas soluções paradigmáticas: as “leis” do comportamento social são sempre “leis” 

históricas e não a reprodução direta de quaisquer “leis” naturais (especificidade do sócio-

histórico diante do natural); relação dialética entre o  “determinismo” e a ação social do 



agente, ressaltando que os homens fazem a história, mas em condições que não elegem; 

interdependência e interconexão dos fenômenos sociais em uma totalidade integrada; e, por 

fim, notabilidade de um aspecto ou “fator”  determinante do sentido da integração 

interdependente da totalidade, intrínseco à própria totalidade. (Ibidem p. 307). 

 Essas noções trazidas pelo materialismo histórico ao desenvolvimento das ciências 

sociais formariam um complexo integrado que, na prática, expressaria a superação dos 

métodos “naturalista” e  “histórico”, articulando o geral e o particular na apreensão conceitual 

do movimento dos aspectos da realidade social que se vai conhecendo. Na base de tais noções 

se encontraria a premissa marxiana do “concreto pensado” como reprodução do concreto real. 

Ou seja, do conceito como apreensão das determinações das parcelas do real que reproduz, 

então, dessas mesmas parcelas do real. O conhecimento não seria mera representação, mais ou 

menos arbitrária, da realidade objetiva. Seria a reprodução intelectual dessa realidade 

apreendida conceitualmente (Ibidem p. 308).  

 Para além dessas questões mais propriamente metodológicas e gnosiológicas, 

Florestan destaca ainda que “A Crítica da Economia Política” denota que o processo de 

conhecimento possa ser compreendido como um fenômeno social, histórico e prático. Em 

suma, que responde a necessidades de natureza prática nas suas indagações, respostas e 

desenvolvimentos. Sendo assim, a relação do sujeito com o objeto estaria fundada e 

determinada pela prática coletiva onde ambos se constituem de modo dinâmico (Ibidem p. 

315).  

Dessa exigência de unidade na compreensão da relação entre consciência e prática o 

pensamento marxiano chegaria ao postulado de que nas modernas sociedades capitalistas, as 

necessidades práticas do proletariado, associadas, em última análise, à construção do 

socialismo, formariam o pressuposto a partir do qual se poderia apreender as determinações 

objetivas do real por trás da mistificação das aparências, daí que “do ponto de vista da 

possibilidade de conhecimento, diz Marx, somente o proletariado pode seguir uma orientação 

revolucionária” (Ibidem p. 317). 

 Esse conjunto de implicações sociopolíticas derivadas do critério da unidade entre 

teoria e prática seria, para Florestan, a principal razão a afastar os sociólogos do pensamento 

de Marx. Ainda que os neo-hegelianos e neokantianos alemães tenham chegado a conclusões 

importantes e acertadas na crítica ao “método naturalista” aplicado às “ciências do espírito”, 

seu avanço é detido justamente pela recusa ao critério em questão. Aqueles que ultrapassam 



esse limite – como Hans Freyer e, especialmente, Karl Mannheim – se encontrariam sob mais 

direta influência de Marx (Ibidem p.340). 

 

IV – Conclusão 

Em uma perspectiva comparativa, torna-se possível afirmar que se detendo sobre a 

questão do método de construção do conhecimento em Marx, Florestan apreendeu mais 

elementos que Caio Prado. E apresentou uma imagem mais coerente e menos ambígua da 

reflexão teórico-metodológica do pai do materialismo histórico. Chama a atenção, em 

especial, constatar que Florestan foi capaz de fazê-lo ainda nos momentos iniciais de sua 

formação acadêmica, e exibindo familiaridade também com a produção de Lênin (incluindo 

seus textos filosóficos) e dos “bolchevistas” dentre outros marxistas, que julga terem 

importantes contribuições teóricas às ciências sociais. 

 Enquanto Caio Prado apresenta a questão como marxista, no âmbito da Filosofia, 

contra os equívocos da “metafísica”, Florestan a toma como sociólogo que mais que reafirmar 

pretende continuar Marx. A maneira como integrará, ao longo de sua trajetória intelectual 

posterior, o critério da unidade entre teoria e prática em seu fazer sociológico  parece deixar 

claro o impacto de longa duração dessa reflexão florestaniana sobre o método de Marx em sua 

obra. 
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