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Resumo:
Propor-se a tarefa de reconstrução e atualização de uma tradição intelectual indica ainda que
se trata de buscar uma reformulação em um novo patamar de certa maneira de pensar. Sob
condições históricas distintas, os elementos próprios de uma maneira de pensar são
decompostos e recompostos de maneira a alcançar os seus objetivos originais. Os clássicos do
pensamento social brasileiro escreveram sob o modelo de sociedade do nacionaldesenvolvimentismo, já claramente deixado para trás pelo menos a partir de meados da
década de 1990. E, a partir de determinado momento, escreveram também sob o pano de
fundo efetivo da implantação de um sistema universitário ligado a esse padrão de
modernização. Mais que isso, durante o curto verão democrático da Constituição de 1946,
escreveram sob o ambiente até então inédito de uma incipiente democracia. Ainda que não
seja possível nem desejável no momento atual repetir a experiência
nacionaldesenvolvimentista, é preciso refletir sobre os seus resultados. E criar outro modelo capaz de
se conectar produtivamente com esse passado. Marcas características do momento atual são
uma oposição estéril entre posições neomodernas acríticas e defesas várias de um paradigma
da formação já caduco, bem como o papel de obstáculo e barreira desempenhado hoje por
uma concepção limitada e restrita da especialização disciplinar.
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