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DILEMAS DO BRASIL MODERNO: A
QUESTÃO RACIAL NA OBRA DE
FLORESTAN FERNANDES

Maria Arminda do Nascimento Arruda

No conjunto da reflexão de Florestan Fernandes sobre as relações raciais no Brasil,
o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes ocupa posição incontestável.
Trabalho mais alentado nascido da lavra do sociólogo neste campo, a obra expressa o
amadurecimento das suas análises referentes à condição social dos ex-escravos e descen-
dentes e demarca um momento de viragem na sua compreensão do Brasil. A Integração
do Negro na Sociedade de Classes coroa um processo de reflexão e, ao mesmo tempo,
aponta para problemas e temas futuros, a serem contemplados pelo autor.

Se as preocupações de Florestan com o preconceito racial originam-se das suas pri-
meiras pesquisas sobre o folclore na cidade de São Paulo, realizadas entre 1941 e 1944,
apenas no decênio de 1950, a partir do Projeto UNESCO, O assunto ganha corpo no âmbi-
to da sua sociologia (Fernandes & Bastide, 1959). A questão percorreu a sua vida inte-
lectual anos a fio, transformando-se em fonte para vários trabalhos voltados ao
entendimento dos impasses oriundos da experiência da escravidão, na gênese e desenvol-
vimento da sociedade brasileira (Cardoso, 1962; Ianni, 1962; Franco, 1964). Florestan
dirigiu as suas indagações na caracterização dos dilemas presentes na constituição da or-
dem capitalista no Brasil, evidentes na marginalização dos negros e mulatos, desembo-
cando na realização parcial dos requisitos inerentes à sociedade moderna, É no quadro
dessas perguntas que se insere A Integração do Negro na Sociedade de Classes.

Situando a problemática na passagem da sociedade tradicional para a sociedade de
classes, o sociólogo investiga a situação dos negros no prisma das formas sociais exclu-
dentes e das possibilidades de integração. A eleição da cidade de São Paulo como uni-
verso empírico privilegiado justifica-se, por tratar-se do...

primeiro centro urbano especificamente ~. Não só prevalecia entre os homens
uma mentalidade marcadamente mercantil, com seus corolários característicos - o
afã do lucro e a ambição do poder pela riqueza. Pensava-se que o 'trabalho livre' e a
'iniciativa individual' e o ,'liberalismo econômico' eram os ingreclientes do 'progres-
so ', a chave que iria permitir superar o "atraso do País 'propiciar a conquista dos fo-
ros de 'nação civilizada'pelo Brasil. (Femandes, 1965, I:4-5)

Nesse quadro, a obra analisa as vicissitudes dos negros e mulatos para inserirem-se
na nova ordem social, pontuada pelo "estilo de vida individualista e competitivo", cons-
truído pelo "novo regime de relações de produção" (Fernandes, 1965, I:8). Nesse anda-
mento, o ordenamento do texto segue a proposta de análise.

Publicada em dois volumes, a obra encerra dois momentos periodizadores, segundo
a dinâmica histórica inaugurada após a abolição. O primeiro volume - O Legado da



Raça Branca = compreende três cap#ulos, quais sejam, O Negro na Emergência da So-
ciedade de Classes; Pauperização e Anomia Social; Heteronomia Racial na Sociedade de
Classes:

A primeira parte, abrange o período que vai de 1880 a 1930. O primeiro capítulo
toma a fase crucial da desagregação do regime servil e da emergência da ordem social
competitiva- 1880 a 1900. Os dois capítulos subseqüentes lidam com a fase imediata-
mente ulterior, de consolidação da ordem social eompetT"tiva, sob forte persistência da
concepgão tradicionalista do mundo, de 1900 a 1930. (Fernandes, 1965, I:XII)

Neste volume, em suma, o autor parte da desagregação da relação escravista, da
formação da ordem capitalista que se mescla a uma visão tradicionalista de mundo. O
período seguinte, 1930 a 1960, quando se consolida e expande a ordem social competiti-
va, objeto do segundo volume, Florestan reavalia as formas de absorção do negro no âm-
bito da industrialização. O volume - No Limiar de uma Nova Era - é composto dos
seguintes apltulos: Os Movimentos Sociais no "Meio Negro"; Impu]sões IgualitáriasC  "
de Integração Racial; O Problema do Negro na Sociedade de Classes, que anunciam a
perspectiva adotada, segundo os próprios títulos aludem. No todo, a referência conceitual
reside na noção de ordem social Competitiva, a guiar a interpretação e a organizar a nar-
rativa.

No primeiro volume o autor centra o foco de análise na condição de marginalidade
dos negros ante aos novos padrões sociais inerentes à sociedade capitalista. O ex-escravo
"surgia como uma figura deslocada e aberrante no cenário tumultuoso que se forjava
graças à 'febre do café' (Fernandes, 1965, I:5). A rápida transformação da cidade de São
Paulo, ocorrida entre o fim do século XIX e começo do século XX, impossibilitou a in-
serção dos negros ao estilo urbano de vida. Deixados à própria sorte, os egressos da si-
tuação cativa não seriam capazes de mobilizar as novas regras sociais, condição
indispensável na sua transformação em agentes livres de trabalho. Deslocados da seara
da competição por ocupações, os negros não conseguiram enfrentar os imigrantes, por
estarem infensos às normas intrínsecas da sociedade em emergência. Marcados pela pau-
perização e desorganização,

viveram dentro da cidade, mas _não progrediram com ela e através dela. Constituíam
uma congérie social, dispersa pelos bairros, e só partilhavam em comum uma exis-
tência árdua, obscura e muitas vezes deletéria. Nessa situação, agravou-se, em lugar
.de corrigir-se, o estado de anomia social transplantado do cativeiro. (Fernandes,
1965, I:71)

Em outros termos, a heteronomia da "situação de castas" impediu aos negros assi-
milarern as potencialidades presentes numa "situação de classes".

O ritmo intenso de urbanização da cidade de São Paulo impunha a reintegração,
após a extinção da escravatura, exigindo formas de ajustamento ao regime da produção
capitalista nas suas expressões econômica, social e política. A exclusão dos negros e mu-
latos desse processo corroeu os fundamentos jurídicos e morais das relações contratuais,

projetando-os no seio da plebe sem livrá-los dos efeitos diretos ou indiretos dessa
classificação. Em plena fase de consolidação da ordem social competitiva e do regi-

J  O
me de classes, a p ~pulaçao de cor' subsiste numa posição ambígua, representada,
confusamente, como se constituísse um estamento equivalente ocupado pelos "libertos'
na velha estrutura social. (Femandes, 1965, I: 193)



O centro dinâmico da sociedade em formação girará em torno das personagens
centrais do fazendeiro e do imigrante, aguçando as dificuldades de ajustamento dos ne-
gros, vedando-lhes o acesso aos princípios da socialização emergente. Na base de tal
processo, encontram-se o "desajustamento estrutural" e a "desorganização social" típi-
cos da condição de negros e mulatos, não se operando a reclassificação no âmbito da so-
ciedade. A vivência dos estados de anomia e heteronomia, por parte desse contigente de
marginalizados, diluiu a construção da nova identidade que, em última instãncia, sequer
se forma. Relegados após a escravidão, produziram, no momento seguinte, situação aber-
rante nos quadros da nova sociedade, por perpetuarem princípios passadistas de forma-
ção das posições e papéis sociais.

O regime extinto não desapareceu por completo após a abolição. Persistiu na
mentalidade, no comportamento e até na organização das relações sociais dos ho-
mens, mesmo daqueles que deveriam estar interessados numa subversão total do an-
tigo regime. (Fernandes, 1965, I: 193)

Explicita-se, nessas passagens, determinada compreensão da história brasileira,
cujo ritmo de transformação não se fez pela eliminação dos ditames da velha sociedade,
ao contrário, mesclam-se à nova dinâmica. A convivência de tempos diversos...

indica claramente que a ordem social e a ordem racial da sociedade inclusiva se
transformavam com intensidade bem desiguais ... Como se o modelo da organização
de castas ainda imperasse, o setor constituído pelo estoque racial 'branco' engrena-
va-se nos fluxos das transformações históricas da ordem social, enquanto o estoque
racial "negro" permanecia estagnado e as interrelações dos dois continuavam a ser
reguladas pelos velhos padrões. Proscrito da história e da participação das pugnas
sociais que decidiam do seu curso, o 'homem de cor' estava bloqueado em uma zona
estagnada e estática da sociedade. Por isso, em contraste com a alteração tumultuo-
sa do cenário histórico-social, a ordem racial tendia a manter-se em estado estacio-
nário. (Fernandes, 1965, I:206)

A esse fenômeno de demora cultural, de persistência de relações arcaicas, corres-
ponde à identidade negra não constituída e à captura da condição de sujeitos:

Desse ângulo, as debilidades históricas, que cercaram a formação e o desenvolvi-
mento~inicial do regime de classes, contam como muito mais decisivas para a preser-
vação de grande parte da antiga ordem racial, que as predisposições do 'branco' de
precaver-se do 'negro livre '. Pura e simplesmente, aquele não se defrontou com se-
melhante alternativa histórica, como aconteceu, por exemplo, em situação análoga
nos Estados Unidos. (Fernandes, 1965, I: 195)

A contraface da ausência de lugar do negro na nova ordem reside no mito da de-
mocracia racial, analisado no último capítulo.

A desmontagem da crença numa sociedade racialmente aberta faz-se na demonstra-
ção da ausência de correlação entre estrutura social e organização racial, patente na
transformação da ordem jurídico-política, porém de caráter formal e restrito.

Como as oportunidades de competição subsistiam potencialmente abertas ao 'ne-
gro ', parecia que a continuidade do paralelismo entre a estrutura social e a estrutura
racial da sociedade brasileira constituía uma expressão clara das possibilidades re-
lativas dos diversos estoques raciais de nossa população ... Imposto de cima para
baixo, como algo essencial à respeitabilidade do brasileiro~ ao funcionamento nor-



mal das instituições e ao equilíbrio da ordem nacional, aquele mito acabou caracte-
rizando a 'ideologia racial brasileira ', perdendo-se por cgmpleto as identificações
que o confinavam à ideologia e às técnicas de dominação de uma classe social. (Fer-
nandes, 1965, I:198)

Caracterizada como consciência falsa a construção racial imperante no Brasil, o
autor conecta-a à realidade das classes dominantes que, por essa via, mantinham seus
privilégios e prerrogativas, aguçando a distância social e retendo o desenvolvimento
da ordem social competitiva. A dominação patrimonialista correspondente atesta, em
suma, o caráter cambiante do estilo de vida democrático e da ordem social com ele sin-
cronizada.

No quadro dessas considerações, explicitam-se concepções do autor: a noção de or-
dem social competitiva, ou de sociedade capitalista, enquanto forma de estratificação
aberta e tendencialmente democrática;l a identificação do mito à ideologia, numa acep-
ção mais restrita a esse fenômeno de natureza simbólica. Nesse sentido, Florestan traba-
lha com a noção de mito no sentido diverso da tradição antropológica, ou seja, enquanto
universo de representações exclusivas. De outro lad0, a discussão do mito da democracia
racial permite-lhe ultrapassar certas visões dominantes e "representa uma recusa à visão
conservadora que marca o debate não somente sobre a questão racial, mas também na
Sociologia no Brasil" (Bastos, 1987:141). No interior desses parâmetros analíticos, o so-
ciólogo desenvolve a segunda parte da sua reflexão, quando a ordem social competitiva
expande-se no sentido capitalista no momento da segunda revolução industrial, o que
possibilita o reequacionamento das formas de integração do negro.

O entrecruzamento entre cor e estratificação socioeconômica, ao pautar o desenvol-
vimento do segundo volume, leva o autor a pensar as modalidades de inserção dos ne-
gros e mulatos que começam a ocorrer de modo paulatino, através da distribuição das
ocupações. Trata-se de compreender como as relações raciais, pervertidas e assimiladas
pelos padrões tradicionalistas, passam cada vez mais a ser alteradas através dos movi-
mentos oriundos do meio negro. Um processo social que, embora tímido, representava
formas de reação ao modus-vivendi. No passado,

o 'negro' vivia numa sociedade organizada em classes sem participar do regime de
classes. O termo 'preto 'permitia selecionar a cor como marca racial para distinguir,
a um só tempo, um estoque racial e uma categoria social em situação societária am-
bígua, para não dizer francamente marginal. (Fernandes, 1965, I:219)

Em outros termos, impunha-se acompanhar os desdobramentos dos dois grandes
dilemas sociais, vividos pelos negros, no período anterior.

Primeiro, havia o dilema da absorção da 'população de cor" às formas de vida
social organizadas imperantes na ordem social competitiva ... Segundo, havia o dile-
ma do ~vreconceito de cor' ou seja, no que isso significa na sociedade brasileira, da
perduração da velha associação entre cor e posicão social ínfima, a qual excluía o
"negro ', de modo parcial ou total (conforme os comportamentos e os direitos sociais
considerados) da condição de g__v_~. (Fernandes, 1965, II: i)

Pude explorar esta dimensão da análise de Florestan após a leitura do texto de Guimarães (neste volu-
me).



O protesto negro, muito embora não fosse suficientemente forte para superar as de-
sigualdades raciais, explícita a construção de uma nova era histórica, na qual os herdei-
ros do cativeiro começam a afirmar-se como homens livres e cidadãos.

A emergência plena dos direitos, todavia, enfrentava as barreiras de uma sociedade
pouco permeável aos movimentos de integração, visíveis na rejeição à participação cole-
tiva, mantendo o desequilíbrio entre ordem social e sistema racial dominante. Impôs-se
formas individuais de ajustamento que ultrapassavam, com atraso considerável, certos
entraves à classificação, mesmo que as posições auferidas se situassem no nível inferior
da estratificação:

Por pouco que isso pareça, em termos sociológicos estamos diante de uma ten-
dência bem definida. ,4 medida que ela se concretiza, o 'negro' supera, graças ao seu
esforço, a antiga situação de pauperismo e de anomia social, deixando de ser um
marginal (em relação ao regime de trabalho) e um dependente (em face do sistema
de classificação social). (Fernandes, 1965, II: 134)
Em síntese, a desocupação e a semi-ocupação perdem intensidade, o que não signi-

fica ipso-facto a eliminação de atitudes descriminatórias. A via individualizada de ascen-
são social faz dos descendentes dos escravos presas do preconceito, visto que buscam,
muitas vezes, se livrar da "condição de negro". A luta por uma situação de classe trava-
da pelos negros delineia possibilidades de instituir um novo destino social, de absorver
as "oportunidades potenciais de uma sociedade aberta" (Fernandes, 1965, II:278).

Apesar da tendência à assimilação, o prestígio e o poder permanecem enleados aos
princípios sociais dominantes herdados do passado e encarcerados pela ordem branca. A
lentidão e descontinuidade do ritmo da integração apontam para os dilemas de uma his-
tória que não rompe as cadeias do passado. No âmbito da sociedade de classes, apesar do
nuançamento da relação entre negro e condição social ínfima, os egressos da escravidao
não se constituíram em ameaça às posições do branco e sequer entraram no universo das
percepções deste. "Por conseguinte, não são interesses de classe que interferem nas ma-
nifestações do 'preconceito de cor"' (Fernandes, 1965, II:288). Na impossibilidade de
constituir-se, efetivamente, em sujeito da sua trajetória social, o negro vivencia uma rea-
lidade do preconceito contraditória, que pode ser tanto neutralizada, quanto acirrada, em
função da tradição cultural da sociedade. Esta via de ligação entre o passado, o legado
cultural da sociedade escravista e o presente sofre as injunções de circunstâncias e nífo
foi gestada na dinâmica intrínseca à ordem social competitiva. A atualização dos estereó-
tipos resultam de traços culturais e, na medida em que os negros não se transformaram
em uma realidade que se antepôs aos brancos, estes puderam ignorá-la, acentuando a
inércia da integração. A ética mascarada, característica dos brancos, expõe a insensibili-
dada diante da discriminação e do descompasso entre estereotipação negativa e princí-
pios ideais; exprime a tenacidade do modelo tradicionalista de relação racial; atesta a
autocomplacência do branco que só rejeita as manifestações ostensivas, mas não o pre-
conceito.

As expressões de preconceito do branco se não nascem completamente do presen-
te, não romperam integralmente com o passado:

A mudança social progressiva afetou o antigo sistema de relações raciais, sem
contudo abalá-lo profundamente ou substituí-lo por algo mais ajustado aos requisi-
tos materiais e morais da ordem social competitiva. Em conseqüência, as técnicas de



controle social, que canalizam, disciplinam e orientam os mecanismos de reação so-
cietária ao 'preconceito de cor ', ou são obsoletas e anacrônicas (como expressão di-
reta de um estado extremo de demora cultural), ou são inconsistentes e débeis,
estando longe de responder às exigências de uma ordem social competitiva (e, por
isso mesmo, aberta e democrática pelo menos em alguns níveis da organização so-
cial). (Fernandes, 1965, II:381)

Se as manifestações ostensivas do preconceito são afastadas, no andamento da cri-
se da visão tradicionalista, não se desvenda a realidade das relações raciais e o "precon-
ceito de não ter preconceito" é o véu que encobre a visão dos que não querem perceber,
daqueles que ignoram, pois imaginam que o problema reside em controlar a discrimina-
ção por ser um dever humanitário. O preconceito de não ter preconceito particulariza as
expressões de alheamento do branco em relação ao drama do negro e revela a especifici-
dade da discriminação no Brasil, cujo reconhecimento rompe a construção mítica da de-
mocracia racial.

No andamento desta análise, Florestan Fernandes constrói o problema crucial do li-
vro, presente no modo como relacionou a condição do negro na formação e expansão da
sociedade de classes. A persistência do padrão de relações étnicas do passado impede a
que a ordem social competitiva controle e redirecione as formas de ajustamento racial,
criando obstáculos à realização plena da nova moralidade, transformando-a em "autênti-
co e fechado mundo dos brancos" (Fernandes, 1965, II:389). Em suma, não se construiu
no Brasil uma ordem burguesa aberta e democrática, como ocorreu em outros países,
mas uma ordem burguesa enrijecida e tendente ao autoritarismo. Na gênese da sociedade
de classes no Brasil imiscuem-se os traços do passado, dificultando a plena constituição
da ordem social competitiva, apesar do paulatino movimento de integração. Configura-se
o dilema racial brasileiro patente no modo fragmentário e incompleto de absorção; evi-
dente na crença da inexistência do preconceito, conformando um fenônemo social de na-
tureza "sociopática". Em outros termos, na história da formação da ordem competitiva
estabelecem-se descontinuidades, uma junção de elementos em si mesmos distintos, res-
ponsáveis pela criação de uma síntese de contrários. No interior dessa realidade contradi-
tória, o encaminhamento da questão do negro é decisivo para fundamentar uma
sociedade moderna e democrática.

O enquadramento do tema, no âmbito da dinâmica histórica, produz uma visão
abrangente da sociedade brasileira que será retrabalhada em obras como Sociedade de
Classes e Subdesenvolvimento, Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América
Latina, culminando em A Revolução Burguesa no Brasil:

O estudo do negro e das relações raciais.., não representa, pois, algo secundário
ou marginal, mas ... o problema concreto de onde partem as suas reflexões posterio-
res, sua análise da formação e da evolução da sociedade brasileira. (Lépine,
1987:130)

Por essa razão, A Integração do Negro é obra de clivagem, não apenas no que
tange à maneira como Florestan enfrenta a questão das relações raciais, mas, sobretu-
do, no que se refere ao caráter maduro e ao olhar ampliado vertido sobre a sociedade
brasileira. O tema da revolução burguesa, manifesto no livro, será objeto de reflexão
exclusiva no futuro. A noção de ordem social competitiva, central ao andamento das
suas análises e que lhe permite trabalhar com as especificidades da nossa constitui-



ção histórica, através da formação do mercado capitalista e das classes, encontra-se de-
senvolvida no texto.

Ao-longo das páginas de A Integração do Negro, o autor enfrenta um problema
iminentemente sociológico, qual seja, o da emergência das classes no contexto de uma
sociedade pontuada pelo tradicionalismo, defrontando-se com uma questão de difícil
equacionamento: a conciliação entre civilização burguesa que envolve ética racional,
competição, igualdade legal-formal, mobilidade e a persistência de princípios estamen-
tais de e~ratificação e do patrimonialismo. A classificação social emerge, assim, no inte-
rior da ordem social competitiva como expressão do mundo burguês, onde constitui-se o
plano propriamente do social. Aí ocorrem o funcionamento e a diferenciação do sistema
produtivo e as modalidades de adaptação às potencialidades econômicas e socioculturais.
As formas de proximidade e de afastamento entre estas dimensões respondem pela histo-
ricidade, ao produzirem padrões típicos de estruturação. No caso da análise da inserção
dos negros na sociedade de classes ocorreu um fracionamento das exigências de adapta-
ção à nova realidade, limitando o acesso às oportunidades. A demora cultural é indício
da dificuldade de integração e da ausência de efetiva assimilação. A raiz do problema
subjaz nestes descompassos.

No livro Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento a análise do regime de clas-
ses revela peculiaridades, ao não dar...

origem a um mínimo de homogeneidade e de eqüidade na distribuição das
probabilidades de valorizar no mercado 'o poder de possessão de bens e de traba-
lho ', base na qual se poderá construir um estratificação social de fundamentos uni-
vocamente econômicos. (Fernandes, 1968:80)

Em Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina a mesma pon-
tuação aparece ao não se produzir um processo de homogeneização social "quanto a pa-
drões de vida, aspirações sociais e orientações de valor" (Fernandes, 1973:93). E em A
Revolução Burguesa no Brasil a particular relação ocorrida impediu o florescimento da
ordem social competitiva, isto é, de posições sociais e de condutas orientadas segundo os
princípios correntes do "capitalismo como estilo e vida" (Fernandes, 1975:146). O dra-
ma desenrolado na emergência do tipo social burguês desemboca na presença de uma
burguesia sem utopia, que não constrói a nação e não desenvolve os requisitos inerentes
ao seu mundo. No terreno destas identidades difusas, a sua compreensão da história do
Brasil exprime-se na problemática do bloqueio do moderno, dos mecanismos que entra-
vam a modernização, construindo o universo das especificidades da nossa sociedade.
Este sentido último da história brasileira gestou-se no solo da crise da ordem escravista e
senhorial, quando as estruturas arcaicas articularam-se às modernas e restringiram a difu-
são das relações contratuais. A análise da situação social do negro, por isso, é fundamen-
tal ao entendimento da "questão do destino que se pretendia dar à ordem social
competitiva e à sociedade de classes no Brasil" (Fernandes, 1965, 1:18).

E aqui delineia-se a importância de A Integração do Negro no universo das refle-
xões de Florestan Fernandes sobre o Brasil. Enquanto nessa obra o autor localiza as difi-
culdades para a realização dos princípios da ordem social competitiva e que envolvem a
existência de uma estrutura de classes aberta e tendencialmente democrática, nos livros
posteriores o diagnóstico é diverso. Ou seja, acentua-se a presença dessa identidade pro-
blemática, de difícil enquadramento, restritiva quanto à efetivação dos processos sociais



típicos. Se na primeira obra não havia motivos para grande otimismo, nas posteriores o
pessimismo é flagrante e expressa-se na descrença sobre a possibilidade de vigência da
estratificação aberta das classes, diante da constatação do enrijecimento da estrutura so-
cial combinado à realidade autocrática de exercício do poder político. Às dificuidades in-
ternas da modernização acopla-se a ingerência externa, inibindo o pleno florescimento
da ordem social competitiva e dissociando capitalismo e democracia. Daí, a noção de ca-
pitalismo dependente, no qual o Estado passa a ser a espinha dorsal das transformações e
a distribuição do poder migra da ordem social competitiva. Nesse passo, a compreensão
da ordem social competitiva, se estava primordialmente inspirada em Max Weber, atra-
vés da categoria de ordem econômica, cede lugar para a compreensão das classes na
acepção de Marx que envolve a presença das relações de dominação, inerentes ao caráter
desigual da estratificação formada na produção.

A forte presença externa no desenvolvimento da história brasileira, desde a sua ori-
gem, toma a análise de Florestan Fernandes tributária de Caio Prado Júnior, da noção de
"'sentido da colonização', categoria analítica básica, é apreendido através da inserção do
objeto ... num todo maior, ou seja, os mecanismos comerciais da expansão européia"
(Novais, 1986:19). No bojo desta expansão, a escravidão, peça fundamental do empreen-
dimento, aloja-se destruindo a cultura dos escravos, transformando-os em agentes passi-
vos, "deturpa-se pelo estatuto social, material e moral a que se vê reduzido seu
portador" (Prado Jr., 1961:270). Em A Integração do Negro os estados de heteronomia e
anomia dos egressos da escravidão seriam agravados pelo passado que desenraizou a
cultura negra, destruidor da identidade do africano. Nos livros posteriores, a dependência
da sociedade brasileira dos centros dinâmicos do capitalismo enfraquece, ainda mais, os
princípios da ordem social competitiva e rebaixa o caráter da "civilização burguesa",
acentuando as suas perversidades. O resultado é a persistência "de três padrões distintos
de desenvolvimento econômico, social e cultural, cada um comportando, por sua vez, pa-
drões correspondentes de funcionamento e de crescimento da economia, da sociedade e
da cultura" (Fernandes, 1975:75). Por isso, a ordem social competitiva, em sociedades
como a brasileira, é fluida do ponto de vista das diferenças e da solidariedade de classes,
além de diversificar aspirações e valores sociais. Nesse diapasão, Florestan Fernan-
des consegue elucidar as relações contraditórias subjacentes a uma totalidade composta
por elementos em si mesmos diversos, aproximando-se de sugestões presentes na obra
Raízes do Brasil, pois, segundo Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda rompe
com visões dicotômicas e trabalha, dialeticamente, com as oposições (Cândido, 1963,
Prefácio).

O dilema racial brasileiro, tal como caracterizado por Florestan, espelha o drama
de uma história singular, por não desenvolver as possibilidades mais avançadas contidas
na dinâmica da sua transformação. E o avanço identifica-se com as formas democráticas
e de participação igualitária, configurando uma análise lastreada na perspectiva das clas-
ses populares. O próprio autor reconhece em A Integração do Negro a presença de "um
constante esforço de projeção endopática na situação humana do negro e do mulato",
mas alerta que procurou "evitar, cuidadosamente, que esse estado de espírito interferisse
nas interpretações" (Fernandes, 1965, I:XIV). Em texto posterior, assumiu:

aceitávamos, abertamente, uma identificação moral e política com o negro, como
condição mtelectual para que n~ssa contribuição se inserisse no processo de criação



de uma verdadeira democracia racial - mas por mais que pretendessemos nos supe-
rar, tivemos que cair nas malhas do conhecimento científico, circunscrito e especiali-
zado. (Fernandes, 1976:68)

A nuance eneerrada nos dois depoimentos exprime o percurso da sua reflexão, no
qual A Integração do Negro na Sociedade de Classes é ponto de chegada e de partida.
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