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Teoria pós-colonial, pensamento social brasileiro e crítica da modernidade: a ciência social de Guerreiro 
Ramos. (3 créditos) 

Professor Christian Edward Cyril Lynch. 
Horário: Terça- feira, das 13 às 16 horas  
Consultas: a combinar com professor 

_________________________________________________________________________________________ 

Ementa: O presente curso se pretende revisitar a produção de Alberto Guerreiro Ramos, chefe do 
departamento de sociologia do ISEB, figura exponencial da ciência social brasileira, precursor na elaboração de 
uma teoria sociopolítica de caráter pós-colonial e responsável pelos primeiros estudos acadêmicos sobre o 
pensamento social e político brasileiro. A intenção é verificar o modo como sua ciência social articulou ao longo 
do tempo temas candentes para o nosso tempo, como a teoria social pós-colonial, a revisão crítica do 
pensamento brasileiro, o nacionalismo periférico, o papel político da administração pública e a crítica da 
modernidade. Será aqui reconstituído o percurso intelectual do autor desde sua atuação junto ao IBESP (1952) 
até sua morte (1980), combinando o método de reconstrução lógica com outro, de caráter histórico-
sistemático. 

 

Programa: 

1. Apresentação. 

 

Primeira parte: Teoria social e pensamento sociológico brasileiro  

 

2. Uma epistemologia pós-colonial 

RAMOS, Alberto Guerreiro (1995). A Redução Sociológica. 2ª. Edição. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ. (Prefácio 

à primeira edição, Prefácio à segunda edição e A redução sociológica). 

 

3. Por uma teoria sociológica adaptada ao Brasil. 

RAMOS, Alberto Guerreiro. (1995). Introdução crítica à sociologia brasileira. 2ª. Edição. Rio de Janeiro, Editora 
da UFRJ. (Crítica e autocrítica; e Cartilha brasileira do aprendiz de sociólogo).   
 
__________________(1961). A crise do poder no Brasil (problemas da revolução nacional brasileira). Rio de 
Janeiro, Zahar Editores (Prefácio). 

 

4. A revisão crítica do pensamento sociológico brasileiro 

RAMOS, Alberto Guerreiro (1953). O processo de sociologia no Brasil. Rio de Janeiro, sem indicação de editora. 

________________. (1995). Introdução crítica à sociologia brasileira. 2ª. Edição. Rio de Janeiro, Editora da 
UFRJ. (O problema do negro na sociologia brasileira; e O Tema da Enteléquia na Sociologia Brasileira: 
enteléquias na interpretação).  

 

5. Consolidação e esboço de uma teoria social pós-colonial 
 
RAMOS, Alberto Guerreiro. (1995). Introdução crítica à sociologia brasileira. 2ª. Edição. Rio de Janeiro, Editora 
da UFRJ. (Notas para um estudo crítico da sociologia no Brasil; A descida aos infernos; e Sobre a crise brasileira 
e a sociologia no Brasil).  

_________________ (1960). O problema nacional do Brasil. Rio de Janeiro, Editora Saga. (A problemática da 
realidade brasileira) 
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________________ (1995). A Redução Sociológica. 2ª. Edição. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ (Situação atual 
da sociologia) 

 

Segunda parte: teoria política e pensamento político brasileiro 

 

6. História política, grupos políticos e ideologias políticas. 

RAMOS, Alberto Guerreiro (1960). O problema nacional do Brasil. Rio de Janeiro, Editora Saga (Prefácio) 

___________________. (1995). Introdução crítica à sociologia brasileira. 2ª. Edição. Rio de Janeiro, Editora da 
UFRJ. (A dinâmica da sociedade política no Brasil; e Esforços de teorização da realidade nacional politicamente 
orientados de 1870 aos nossos dias) 

 

7. A revisão crítica do pensamento político brasileiro.  

RAMOS, Alberto Guerreiro (1961). A crise do poder no Brasil (problemas da revolução nacional brasileira). Rio 

de Janeiro, Zahar Editores. (A Ideologia da jeunesse dorée; O inconsciente sociológico: estudo sobre a crise 

política no Brasil, na década de 1930; e A ideologia da ordem). 

 

8.  Consolidação e esboço de uma teoria política pós-colonial (1): 

RAMOS, Alberto Guerreiro (1961). A crise do poder no Brasil (problemas da revolução nacional brasileira). Rio 

de Janeiro, Zahar Editores (Caracteres da intelligentsia).  

_________________ (1995). Introdução crítica à sociologia brasileira. 2ª. Edição. Rio de Janeiro, Editora da 
UFRJ (Nacionalismo e xenofobia).  

__________________ (1960). O problema nacional do Brasil. Rio de Janeiro, Editora Saga. (Condições sociais do 
poder nacional). 

 

9. Consolidação e esboço de uma teoria política pós-colonial (2). 

RAMOS, Alberto Guerreiro (1960). O problema nacional do Brasil. Rio de Janeiro, Editora Saga. (Ideologias e 
segurança nacional; Estrutura atual e perspectivas da sociedade brasileira; e O controle ideológico da 
programação econômica). 

 

10.  Militância política e radicalização (1): por uma revolução trabalhista. 

RAMOS, Alberto Guerreiro (1960). O problema nacional do Brasil. Rio de Janeiro, Editora Saga (Princípios do 
povo brasileiro; e Cinco princípios do trabalhador brasileiro). 

______________ (1995). A Redução Sociológica. 2ª. Edição. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ. (O papel das 
patentes na transferência da tecnologia para países subdesenvolvidos; e Análise do relatório das nações unidas 
sobre a situação social do mundo). 

______________(1961). A crise do poder no Brasil (problemas da revolução nacional brasileira). Rio de Janeiro, 
Zahar Editores (Panorama político do Brasil contemporâneo).  

 

11: Militância política e radicalização (2): trabalhismo contra comunismo. 

RAMOS, Alberto Guerreiro (1963). Mito e verdade da revolução brasileira. 

 

Terceira parte:  Sociologia da administração pública e reinvenção teórica 
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12. Sociologia política e administração pública. 

RAMOS, Alberto Guerreiro (1966). Administração pública e estratégia do desenvolvimento. Rio de Janeiro, 
Editora da FGV. 

 

13. Os artigos do exílio. 

RAMOS, Alberto Guerreiro (1967). A modernização em nova perspectiva: em busca de um modelo de 
possibilidade. Rio de Janeiro, Revista de Administração Pública, nº 2:9-44.  

_____________________ (1983) ]1970]. A nova ignorância e o futuro da administração pública na América 
Latina. Rio de Janeiro, Revista de Administração Pública, nº 17 (1): 32-65, jan./mar. 1983. 

_____________________ (1984) [1972]. Modelos de homem e teoria administrativa: a ascensão do homem 
parentético. Rio de Janeiro, Revista de Administração Pública, nº 18 (2):3-12, ab./jun. 1984. 

 

14. Humanismo e crítica da modernidade.  

RAMOS, Alberto Guerreiro (1981). A nova ciência das organizações: uma reconceitualização da Riqueza das 
Nações. Rio de Janeiro, Editora da FGV. 

 

15. O retorno ao Brasil e a morte 

RAMOS, Alberto Guerreiro (1983) [1980]. A inteligência brasileira na década de 1930, à luz da perspectiva de 
1980. In: A Revolução de 30: seminário realizado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, em setembro de 1980. Brasília, 
Editora Universidade de Brasília, cl983. 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi (1995). A sociologia do Guerreiro. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ. (Entrevista com 
Guerreiro Ramos). 

 

Bibliografia secundária do curso: 

ABRANCHES, Aparecida Maria. Nacionalismo e democracia no pensamento de Guerreiro Ramos. Tese de 
doutorado. Rio de Janeiro, IUPERJ. 2006.  

AZEVEDO, Ariston. A sociologia antropocêntrica de Guerreiro Ramos. Tese de doutorado. Florianópolis, UFSC. 
2006.  

_____; ALBERNAZ, Renata Ovenhausen. A redução sociológica em status nascendi: os estudos literários de 
Guerreiro Ramos publicados na revista Cultura Política. Revista O&S, v. 17, n. 52, p. 47-68 , jan./mar., 2010.  

BARIANI, Edison. Guerreiro Ramos e a redenção sociológica: capitalismo e sociologia no Brasil. São Paulo, 
EDUSP, 2011.  

LYNCH, Christian Edward Cyril (2015). Teoria pós-colonial e pensamento brasileiro na obra de Guerreiro Ramos: 
o pensamento sociológico. Caderno CRH, Salvador, v. 28, n. 73, p. 27-45, Jan./Abr. 2015. 

MAIA, João Marcelo Ehlert (2012). Reputações à brasileira: o caso de Guerreiro Ramos. Sociologia & 
antropologia | v.02.04: 265 –291 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi (1995). A sociologia do Guerreiro. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ. 

SOARES, Luiz Antônio Alves (2006). A sociologia crítica de Guerreiro Ramos: um estudo sobre um sociólogo 
polêmico. Rio de Janeiro, CRA.  


