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A circulAção internAcionAl de 

FlorestAn FernAndes

Resumo

O artigo examina a obra e a trajetória de Florestan Fernan-

des sob ângulo até hoje pouco explorado: sua circulação 

internacional. A análise é baseada em três eixos: (1) iden-

tificação das especificidades da circulação internacional de 

Florestan Fernandes à luz da trajetória modal dos sociólo-

gos de sua geração que lideraram a formação da disciplina 

na América Latina; (2) o mapeamento da circulação de sua 

produção intelectual fora do Brasil, tomando como referên-

cia seus artigos publicados em revistas estrangeiras, sua 

participação em eventos científicos internacionais e as re-

senhas de suas obras feitas no exterior; (3) o delineamento 

de algumas hipóteses explicativas, que incidem na neces-

sidade de distinguir conceitualmente os termos “interna-

cionalização” e “circulação internacional”, a fim de explicar 

o caso de Florestan Fernandes. Ao final, oferecemos algu-

mas indicações sobre os possíveis efeitos da circulação 

internacional de Fernandes em sua teorização sociológica 

da América Latina.

tHe internAtionAl circulAtion oF 

FlorestAn FernAndes

Abstract

This article analyses the international circulation of the 

work of sociologist Florestan Fernandes − an aspect that 

has been somewhat overlooked. The paper focuses on three 

aspects of this problem: (1) it highlights the singularities 

of the international circulation of Fernandes’s work vis-à-

-vis the modal trajectory of the scholars who led the for-

mation of the discipline in Latin America; (2) it analyses 

his publications in foreign journals, his participation in 

international scientific events, and the reviews of his works 

made outside Brazil, data from which is used to map the 

international circulation of his work; (3) in order to explain 

the case of Florestan Fernandes, it offers some explanatory 

hypotheses focused on the conceptual distinction between 

the terms ‘internationalization’ and ‘international circu-

lation.’ Finally, the article makes some suggestions con-

cerning the impact of the international circulation of 

Fernandes’s work on his own sociological theorization of 

the peculiarities of Latin America.


