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DIRETRIZES PARA UMA SOCIOLOGIA EVOLUTIVA DE 

DIFERENCIAÇÃO FUNCIONAL NA AMÉRICA LATINA

Resumo 

Nesse artigo, argumentamos que a diferenciação funcional, 

o modo predominante de organização social da sociedade 

mundial, não tem sido uma imposição europeia na América, 

porque, no momento em que as duas sociedades regionais 

entram em contato, isso ainda não tem lugar. A diferencia-

ção funcional é formada na relação entre Europa e América. 

Além disso, originam-se redes de múltiplas escalas que co-

evoluem com diferenciação funcional e dão um caráter par-

ticular à diferenciação americana. Com base no conceito de 

diferenciação funcional de Niklas Luhmann e em uma aná-

lise histórico-evolucionária do processo de diferenciação na 

América, identificamos momentos particulares desse desen-

volvimento e suas características centrais. Concluímos que 

a sociologia latino-americana requer uma abordagem evo-

lutiva da sociedade para descentralizar sua visão do presen-

te, escapar do nacionalismo metodológico que a caracteriza 

e se transformar na sociologia da sociedade mundial.

GUIDELINES FOR AN EVOLUTIONARY SOCIOLOGY OF 

FUNCTIONAL DIFFERENTIATION IN LATIN AMERICA

Abstract

In this article we argue that functional differentiation, the 

prevalent form of social organisation in world society, was 

not a European imposition on America, since it had yet to 

take place at the moment when the two regional societies 

came into contact. Functional differentiation emerged from 

the relationship between Europe and America. Moreover, 

multilayered networks also became formed, co-evolving 

with functional differentiation in America and giving a 

particular character to American differentiation. Setting 

out from Niklas Luhmann’s concept of functional differen-

tiation and a historical-evolutionary analysis of the process 

of differentiation in America, we identify particular mo-

ments of this development and its main features. We con-

clude that Latin American sociology requires the adoption 

of an evolutionary approach to society to decentralize its 

vision from the present, escape the methodological nation-

alism that characterizes it, and transform itself into the 

sociology of world society.
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