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Agradeço o convite para aqui estar neste I Colóquio de Pesquisa Aplicada da FGV. Na 
minha modesta mas comovida opinião, estamos vivenciando um evento histórico para a 
FGV. Congratulo a todos que o conceberam e desenharam. 
 
Atenho-me ao tema Produção de conhecimento aplicado, a partir da contribuição de 
Guerreiro Ramos e em tributo a ele; notadamente refiro-me ao seu conceito de "redução 
sociológica", que dá título a uma das mais importantes obras daquele autor, ex-professor 
da EBAP e da californiana USC, cujo centenário de nascimento se comemora neste ano 
de 2015.  
 
Talvez sua maior admiração pela sociologia norte-americana se deu pelo caráter 
extremamente aplicado e comprometido daquela sociologia com a solução dos 
problemas daquela sociedade, tema recorrente em sua obra e um dos alicerces de seus 
argumentos contrários à difundida transplantação acrítica de conceitos e práticas em 
nosso meio. 
 
Não nos fará mal algum relembrar, em "pílulas", alguns de seus pontos, cotejando-os 
com elementos de nossa realidade e experiência na FGV: 
 
1. Guerreiro - "Por uma questão de 'economia intelectual' é mais rendoso adotar idéias 
do que estudar os problemas nacionais e produzir soluções originais", o que requer da 
sociedade capacidade de gerar excedentes, quando o nível de complexidade 
assimetricamente alcançado em seus diversos setores "torna inescapável a necessidade 
de soluções originais". Roupa sob medida é mais cara, lembra Guerreiro. 
 
  Reflexão - sem dúvida a capacidade brasileira para gerar os excedentes necessários à 
pesquisa aplicada, de índole nacional, aumentou nos últimos tempos. No micro-cosmo 
FGV, inserido neste contexto geral, beneficiamo-nos desse incremento, mas não nos 
podemos esquecer dos níveis de instabilidade deste contexto, como fonte de recursos. A 
FGV, após o pico da crise do final dos anos 80 e início dos 90, através de mudanças 
inovadoras alargou e aprofundou suas atividades geradoras de recursos e excedentes. 
Isto, de forma consistente e conscientemente subordinada a uma política de crescentes 
investimentos orientados para a quantidade e a qualidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão. Novas clientelas foram acessadas em larga escala em todo o país, novas 
estruturas transversais mais autônomas em relação às Escolas foram criadas, e um 
radical e diferenciado modelo do negócio educacional executivo foi estabelecido com 
sucesso, a despeito de severas resistências internas à mudança. Senhora dos excedentes 
por ela gerados e apropriados, a FGV posicionou-se em vantagem competitiva para 
renovar e ampliar suas plataformas de ensino e pesquisa aplicada, inclusive com a 
criação de novas e inovadoras Escolas. 
 
2. Guerreiro- A criação está diretamente associada aos ditames da prática. Uma 
população majoritariamente não politizada concede às elites as possibilidades de 
importação de figurinos e arremedo de sua aplicação. A redução será inexorável com o 
surgimento dos problemas práticos impostos pela realidade e apresentados pelas 
populações mais politizadas, em consequência do desenvolvimento, industrialização, 
urbanização e alterações do consumo popular. Já em 1958, portanto, Guerreiro Ramos 



identificava com precisão os fatores da consciência crítica do Brasil. E justificando com 
grande antecipação os protestos de 2014 explicava, em relação ao aumento dos padrões 
de consumo que "Tais consumos vêm a dar fundamento a uma psicologia coletiva de 
grande conteúdo reivindicativo. Quanto mais uma população assimila hábitos de 
consumo não vegetativos, tanto mais cresce a sua consciência política  e maior se torna 
a sua pressão no sentido de obter recursos que lhe assegurem níveis superiores de 
existência". 
.  
 
   Reflexão- Os níveis de maior inclusão social alcançados no Brasil, de crescimento da 
classe média, e de acesso aos meios de comunicação e das tecnologias de informação, 
têm gerado aumento significativo na cobrança de soluções. 
A produção de conhecimentos aplicados na FGV, em diferentes plataformas 
institucionais, apresenta dicotomias que guardam naturais tensões entre si, por ex: 
produção "individualizada" de professores/pesquisadores (com ou sem apoio de 
assistentes e alunos bolsistas) vs. Grupos de Pesquisa. Estes últimos, organizados em 
linhas micro-temáticas ou, ainda, Centros de Pesquisa, organizados para 
desenvolvimentos macro-temáticos, no interior de Escolas, Institutos ou no âmbito 
corporativo da FGV. 
Entendo ser necessário variar o peso do apoio ao provimento de recursos internos, às 
demais condições ambientais facilitadoras, e à obtenção de recursos externos, segundo 
óticas diferenciadas da FGV e das Escolas, para cada uma daquelas categorias de 
organização dos agentes de pesquisa.  
Sendo apolítica, apartidária, ideologicamente absorvente ou tolerante a múltiplas visões 
de mundo e comprometida com o Desenvolvimento do Brasil, a FGV não se furta ao 
compromisso de ser muito mais do que uma mantenedora de Escolas independentes, 
produtoras e difusoras de conhecimento de alta qualidade, motivados segundo a livre ou 
mesmo idiossincrática motivação de seus quadros, dos currículos acadêmicos formais, 
das linhas de pesquisas abençoadas pelos agentes oficiais reguladores da educação 
superior ou mesmo dos governos e interesses empresariais da hora. A FGV conquistou, 
dada a qualidade, diversidade e credibilidade de sua produção, a condição de "Think-
Tank" reconhecido nacional e internacionalmente. A questão que se coloca, então, sobre 
a distribuição dos pesos institucionais de apoio, fornecidos pelos diversos níveis de 
governança e gestão do conhecimento da FGV e internos a ela, é portanto: 
 
 
- Como garantir com ênfases e meios diferenciados, a identificação e priorização das 
crescentes necessidades por novas práticas, comprometidas com um novo projeto de 
Brasil, contemporânea e projetivamente competitivo,  crescentemente inclusivo e mais 
igualitário? 
 
 
Trata-se no plano teórico conceitual, da modelagem político-institucional, da 
formulação e implementação das políticas e práticas públicas, da definição de 
estratégias e modelos empresariais, das abordagens  de mobilização social para decisões 
e ações de múltiplas naturezas, assim como da convergência transformadora de politicas 
públicas, estratégias empresariais e mobilização social. 
Entendendo que a FGV pode e deve aderir, com consciência normativa ao nível de 
valores, desprovido de intransigências, radicalismos ou nacionalismo xenófobo, ao 
conceito de redução sociológica em suas diferentes vertentes disciplinares, tendo em 



vista as definições diferenciadas de critérios de prioridades e apoios em suas diversas 
plataformas institucionais: Escolas, Institutos e Centros Corporativos. Tal adesão, penso 
que se  deva dar, em suas diferentes vertentes disciplinares,  para efetivar definições 
descentralizadas, também diferenciadas, de critérios de prioridades e apoios de suas 
várias plataformas intra-institucionais. Assim como também, da própria FGV, ao seu 
nível de mantenedora e responsável Think-Thank, reforçando ou não, decisões mais 
descentralizadas, além das suas próprias, sem no entanto inibi-las. A inovação pode vir 
de onde se espera sempre o bem, em rede, como é o caso de nossas Escolas e Institutos, 
sem prejuízo daquelas inovações incentivadas e geradas também em nível corporativo, 
mais diretamente comprometidos com a missão de ThinkTank orientada para escolhas 
públicas e empresariais, assim como para aquelas convergentes em benefício do 
interesse público. 
 
3. Guerreiro- O legado que Guerreiro permitiu-se oferecer, em caráter exploratório, aos 
cânones da produção brasileira em ciências sociais, foi por ele chamado de "leis da 
redução sociológica". 
 
Lei do Comprometimento: "Nos países periféricos, a idéia e a prática da redução 
sociológica somente podem ocorrer ao cientista social que tenha adotado 
sistematicamente uma posição de engajamento ou de compromisso consciente com o 
seu contexto". Nesse sentido, Guerreiro  observa que, em geral, todos desejam 
contribuir para a promoção histórica de sua coletividade. Alerta, no entanto, para o 
deslize de "...especialistas que, professando um universalismo não qualificado, 
pretendem depurar a sua prática científica do influxo de um compromisso com a 
realidade social. Julgam que esse influxo vicia a atividade científica". 
 
   Reflexão-  Não se pode negar a existência, em nosso meio, de adesões simplórias a 
perspectivas ontológicas, epistemológicas e metodológicas mal absorvidas, que apartam 
o sujeito do objeto de estudo no seu devido contexto histórico. Quanta energia e talento 
são desperdiçados em nosso meio com temas irrelevantes e preciosismos metodológicos 
em nome de um cientificismo estéril? 
 
Lei do Caráter Subsidiário da Produção Científica Estrangeira: " À luz da redução 
sociológica, toda produção científica estrangeira é, em princípio subsidiária". 
 
Reflexão: Ao colocarmos em suspensão, ou entre parênteses, conceitos alienígenas, é 
possível utilizar-se deles na busca daqueles a serem desenvolvidos a partir de nossa 
própria realidade. Isto me parece tanto mais importante quanto for nosso compromisso 
com a pesquisa original aplicada, objeto de nosso interesse neste colóquio. 
Creio ter, pessoalmente, levado muito a sério este princípio em meu trabalho de tese 
doutoral, o que não o impediu de ter obtido aprovação e interesse internacional, 
comprovado pelas publicações em inglês, espanhol e francês, não obstante seu 
comprometimento com a realidade brasileira. 
 
Lei da Universalidade: "A redução sociológica só admite a universalidade da ciência tão 
somente no domínio dos enunciados gerais". 
Para Guerreiro, o comprometimento com o objeto nacional e localmente 
contextualizado, não nega a universalidade da ciência. A soma dos esforços dos 
especialistas dispersos pelo mundo e a obrigação dos mesmos se manterem atualizados 
em relação ao estado da arte, constroem e disponibilizam um patrimônio comum que 



influencia a comunidade científica. "Em ciência não há lugar para jacobinismo, 
ninguém pode realizar progressos senão a partir do que foi conquistado pelo esforço 
universal dos cientistas" (p.132). 
Guerreiro se refere ao compartilhamento de um mesmo "círculo semântico", ou seja, um 
mesmo repertório central de enunciados gerais, consensuais à comunidade científica 
internacional. 
Mas é  fundamental entender, que "o que caracteriza como nacional uma sociologia não 
é o fato de que os princípios gerais do raciocínio científico variem de nação para nação, 
mas tão somente a funcionalidade das cogitações dos sociólogos." Isto é, o mergulho 
existencial do sujeito nos objetos contextualizados de seu estudo. 
 
Reflexão: Em meu entendimento, Guerreiro aproxima-se de um dos conceitos de 
"paradigma", como em Thomas Kuhn, ao admitir "um elenco central de categorias 
universais". Mas entende que este núcleo é apreendido menos pela observação literal e 
direta do que os autores seminais da sociologia pensaram "...do que mediante a 
percepção de como pensaram o que escreveram". 
Nesse sentido, para nós é mais importante fazer nossos alunos e pesquisadores 
"sociologizar" do que aprender uma dita sociologia e por extensão, economia ou 
administração, ungida por uma pretensa universalidade mas destituída de real 
funcionalidade para a solução de nossos problemas. 
 
Lei das Fases: "À luz da redução sociológica, a razão dos problemas de uma sociedade 
particular é sempre dada pela fase em que tal sociedade se encontra." 
Guerreiro recorre às noções de "razão histórica" em Dilthey , de "razão vital" em Ortega 
e à psicologia da Gestalt, segundo a qual "o todo antecede as partes", 
para derivar a idéia de uma "razão sociológica" como sendo "uma referencia básica, a 
partir da qual tudo o que acontece em determinado momento de uma sociedade adquire 
o seu exato sentido". 
Tendo em vista a adequada compreensão dos fenômenos, alerta para o enganoso 
caminho das relações lineares de causa-efeito que não passam de acentuação de 
aspectos temporários de totalidades histórico-sociais em permanente transformação. 
A categoria de totalidade é o fundamento para o pensamento em termos de fase, que  
inspirou muitos dos grandes sociólogos, a despeito de suas divergências. 
"A cada fase corresponde um conjunto de características que só desaparecem pela 
superveniência de outra unidade à qual corresponderão outras características". 
A divisão em fases é um meio para determinar a direção em que se orienta a evolução 
da cultura, mediante o confronto das fases, segundo Müller-Lyer, citado por Guerreiro. 
A vantagem do método está em captar a linha diretriz do devenir Histórico. 
"A fase se delineia com bastante clareza quando se consideram longos períodos do 
acontecer histórico social...Os acontecimentos da história, à luz destas categorias não se 
apresentam caóticos, mas ordenados, configurados em largas unidades do tempo, dentro 
dos quais os fatos se relacionam coerentemente uns com os outros. Resulta da 
descoberta de que êsses 
acontecimentos não são fortuitos ou arbitrários, mas ocorrem como se leis estruturais os 
governassem. E, portanto, induz a perceber que a interferência nos acontecimentos deve 
fundar-se no conhecimento das linhas diretrizes que lhe dão caráter sistemático. Porque 
os fatos tendem a compor relações de sistema ou de coerência uns com os outros, só é 
viável operar em determinada situação as transformações possibilitadas pelo seu âmbito 
de virtualidades....as diferentes seções do acontecer histórico tem limites. 



A importância desta lei como instrumento de redução sociológica não é difícil de 
perceber. Sob a espécie da fase, o sentido dos acontecimentos se clarifica. Os 
acontecimentos não podem ser compreendidos senão quando referidos à totalidade 
(fase) que os transcende e a que são pertinentes. Por isso que não se verificam de modo 
arbitrário, estão sujeitos às determinações  
particulares de cada seção do fluxo histórico-social em que transcorrem". 
 
Reflexão: Na apresentação do IBRE discutiu-se a prevalência da estratégia de análises 
conjunturais versus a de análises mais estruturais de médio e longo alcance ( debate 
entre Schimura e Sergio Werlang). Creio que devemos cuidar para que não enfrentemos 
um falso dilema. Penso não ser possível fazer sentido dos fatos, eventos e 
acontecimentos conjunturais, sem rebate-los, coteja-los com a totalidade de uma fase 
determinada. Creio que a escolha de uma temática como a dos países de renda média 
capturados em uma armadilha, busca ir muito além da análise conjuntural. E creio que a 
melhor compreensão deste fenômeno no contexto de uma análise de fase fornece 
subsídios importantes para dirimir contendas interpretativas da conjuntura, 
consolidando posições e fazendo avançar nossa capacidade de interferir, com nossas 
recomendações e de passar a renovadas contendas. 
O conceito de fases histórico-social, relacionado ao de estágios do desenvolvimento, se 
refere, portanto, à noção de totalidade. Em assim sendo,bfaz todo o sentido a 
cooperação IBRE-EBAPE gerando apoio da leitura política para as análises conjunturais 
econômicas, como o primeiro passo. Mas a estratégia colocada pelo Presidente Carlos 
Ivan, vai além de nichar e adaptar. Ela envolve o antecipar e isto, lembrou ele, requer 
análises crescentemente mais sofisticadas, necessariamente capazes de integrar 
conhecimentos e práticas multidisciplinares. A compreensão da totalidade através dos 
conceitos de fase e de linha diretriz do devenir histórico, pode nos orientar nesses 
caminhos, do aqui e agora e o da antecipação. Penso que nenhuma instituição, 
individualmente, dispõe dos recursos intelectuais e de gestão acadêmica que nós 
dispomos para tal projeto. Mas devemos ganhar, sobre esta base consolidada, 
capacidade de gestão integrada do conhecimento. 
Cada uma de nossas Escolas e Institutos é capaz de interpretar fatos à luz de um 
histórico de fases da sociedade brasileira. Mas fazendo esta leitura sob a ótica estrita de 
seu compromisso disciplinar. A EBAPE produziu interpretações da evolução da 
Administração Pública e suas reformas administrativas no âmbito do Estado. Da mesma 
forma a EAESP domina a evolução do mundo empresarial em unidades de tempo, que 
guardam em seu seio fatos inter-relacionados que guardam coerência entre si, sob o foco 
da gestão empresarial. As Escolas e o Instituto de economia têm a leitura sofisticada dos 
ciclos econômicos. 
As Escolas de Direito tem uma visão da evolução institucional do Brasil no âmbito dos 
Direitos constitucional, econômico e administrativo,  e são capazes de, com clareza, 
identificar unidades de tempo em que os acontecimentos jurídicos guardaram uma 
lógica entre si na construção e reconstrução do arcabouço institucional e seu 
funcionamento. Em relação à política contemporânea, o próprio CPDOC nasceu sobre a 
égide do conceito de fase histórico-social. 
Mas a questão que se coloca é: reunidos, nossos melhores especialistas conseguiriam 
chegar a uma compartilhada divisão do Brasil em fases, cujos principais fatos 
históricos, políticos, jurídico- institucionais, econômicos e administrativos 
apresentassem pertinência devido à totalidade fenomenológica que os configurou? 
Interpretariam cooperativamente, com relativa segurança e equilíbrio analítico, os 
padrões de interação entre fatos e acontecimentos nas diversas esferas e, sobretudo, 



entre elas? Seriam capazes de acordar linha ou linhas diretrizes condutoras a uma nova 
fase, ou onda de desenvolvimento do país, de forma que possamos antecipar 
necessidades  ou mesmo gerá-las nas novas condições e limites do possível que se 
apresentarão, a exigir novas intervenções? 
Finalmente, cabe reforçar a importância da noção de limites que esta ordem de 
considerações teórico-conceituais nos oferece. "Só é possível operar em determinada 
situação, as transformações possibilitadas pelo seu âmbito de virtualidades". A 
coerência sistêmica dos fatos numa dada fase, apresenta limites ao que nela pode 
acontecer, às possibilidades de nossas intervenções e mesmo às nossa formas de pensar 
os problemas e soluções. É importante formarmos gente, e nós mesmos, trazendo ao 
nível da consciência esse importante ponto. 
Colegas, em que fase estamos? O julgamento do mensalão e a operação lava-jato 
poderiam ter acontecido há mais tempo? Quais os limites do ajuste? Ele é possível nos 
termos pensados? Como estes fatos guardam coerência sistêmica entre si? Temos claro 
para onde vamos? Como podemos intervir, dentro do possível, no aqui e agora? Como 
nos preparar para as possibilidades de uma nova fase de intervenções? 
 


