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SOBRE OS PRINCÍPIOS: RICARDO BENZAQUEN 

E OPENSAMENTO SOCIAL

Resumo

O objetivo do artigo é apontar a contribuição de Ricardo 

Benzaquen para o pensamento social por meio do estudo 

de seus métodos de análise. Optou-se por examinar, em 

particular, seus escritos sobre integralismo produzidos en-

tre os anos 1970 e 1980 e o livro Guerra e paz: Casa-grande & 

senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30, publicado em 

1994. São indicados pressupostos teóricos e encaminha-

mentos analíticos que balizam o trabalho do autor, e de-

monstra-se a consistente contribuição de Benzaquen à con-

solidação da área de pensamento social retomando o cami-

nho trilhado por ele na definição de um método de análise 

que enriquece o conjunto de instrumentos disponíveis à 

reflexão dessa área. 

ON PRINCIPLES: RICARDO BENZAQUEM 

AND SOCIAL THOUGHT

Abstract

This article aims to highlight Ricardo Benzaquen’s contri-

butions to social thought through a study of his analytical 

methods. It focuses mostly on his writings on integralism 

produced during the 1970s and 1980s and on the book 

Guerra e paz: Casa-grande & senzala e a obra de Gilberto Freyre 

nos anos 30 [War and Peace: The Masters and the Slaves 

and the Work of Gilberto Freyre in the 1930s], published in 

1994. The article draws attention to the theoretical pres-

supositions and analytical procedures that frame the au-

thor’s work, constituting Benzaquen’s enduring contribu-

tion to the consolidation of the field of social thought. It 

thus resumes the avenues he pursued in defining a meth-

od of analysis that enriches the set of instruments avail-

able for reflection in this field.
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