Octávio lanni, um mestre

O falecim ento do sociólogo O ctávio lan n i, ocorrido no dia 4 de abril em plena tarde de
dom ingo, provocou expressões de fundo pesar, mesmo entre pessoas que não privavam de sua
convivência, como pode-se depreender nos inúm eros depoim entos reproduzidos na im pren
sa. Intelectual devotado exclusivam ente à vida acadêm ica, O ctávio lan n i era avesso às atitudes
de autoprom oção, aos com portam entos estranhos ao m étier , àquelas exposições puram ente
destinadas a alim en tar hum anas vaidades. N ão deixa de ser excepcional, por isso, o surgim en
to de tantas manifestações de lam ento, originadas nos m ais diversos contextos, oriundas de
vozes pouco fam iliares ao m undo acadêm ico, indício evidente da repercussão provocada pela
sua m orte em am bientes exteriores às fronteiras de sua atuação. O acontecim ento revelou a
presença de um a face dim ensionada insuficiente do caráter que im p rim iu à sua atividade in 
telectual, n utrida em preceitos éticos superiores, guiada por norm as de responsabilidade inte
lectual. Desses traços distinguidos da sua personalidade em ergiu a aura em anada no desenla
ce da sua vida, situação in usitada à atual condição intelectual.
O ctávio lan n i pertenceu a um a geração de cientistas sociais que se form ou no decênio de
1950 na U niversidade de São Paulo. Herdeiros de concepções que reconheciam o valor pree
m inente do conhecim ento científico rigorosam ente em basado, esses sociólogos afirm avam a
natureza diversa entre as lógicas do saber e a da política. O papel afeito ao intelectual era o lu
gar da reflexão independente ao abrigo das questões m ais im ediatas, mas totalm ente sin to n i
zado com a necessidade de enfrentar os problem as sociais candentes. D iscípulo de Florestan
Fernandes, artífice da dicção sociológica m oderna no Brasil, lan n i construiu sua carreira nos
m oldes do verdadeiro scholar, passível de ser vivida, naquele m om ento, apenas em São Paulo,
em função dos lim ites brasileiros à realização integral da experiência universitária. A U niver
sidade de São Paulo transform ara-se no epicentro da vida cultural paulistana, no espaço de le
gitim ação in telectual, na expressão m ais arrem atada da nossa m odernidade. Aos jovens cien
tistas sociais uspianos coube, por esses motivos, a tarefa de m oldar o novo estilo, função
exem plarm ente exercitada por Florestan Fernandes, a ponto de confundir a sua m arca pessoal
nos contornos da profissão do sociólogo acadêm ico.
O ctávio lan n i recebeu d aí os traços essenciais que com puseram o seu perfil de sociólogo,
revelados já nas suas prim eiras obras. Os livros R aça e m obilidade so cial em Florianópolis, fina
lizado em 1956, e As metamorfoses do escravo, publicado em 1962, são reflexões expressivas
desse período, quando o sociólogo investiga o legado da escravidão na form ação da sociedade
brasileira, assim como o significado do corte racial no entendim ento de processos societários
típicos. A inda na p rim eira m etade da década de 1960, publicou duas obras que revelam a pre
sença de nova inclinação in telectual: A in d ustrialização e desenvolvimento so cial no B rasil, em
1963, e O Estado e o desenvolvimento econômico no B rasil, em 1964. Textos fundam entais à
com preensão das m udanças em curso, as análises absorveram o debate dom inante no perío
do, tendo exposto, concom itantem ente, a im p ortân cia do cham ado Sem inário M arx na reorientação das suas reflexões, apresentando, sobretudo, o modo como os jovens professores da
Faculdade de Filosofia participavam do crescente engajam ento que m arcava a cultura da épo
ca. Com a edição do livro O colapso do populism o no B rasil, em 1968, lan n i coroou as suas
preocupações com os acontecim entos da história recente, absorvendo a reflexão da política no
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entendim ento dos impasses do m odelo de desenvolvim ento im plem entado até a queda do go
verno João G oulart.
Os desdobram entos que acom panharam aqueles anos perm eados por fortes tensões foram
a m ais alta expressão dos lim ites da nossa m odernidade, quando da aposentadoria com pulsó
ria de professores da U niversidade, em 1969, prom ovido pelo arbítrio do regim e instaurado
em 1964. M em bro do grupo dos intelectuais subm etidos à cassação dos seus direitos, O ctávio Ianni buscou novos espaços para realizar a sua vocação de intelectual independente. Sua
trajetória no quadro dos pesquisadores do C ebrap, passando pela condição de professor da
P U C de São Paulo e, finalm ente, integrando o corpo docente da U nicam p - onde lecionou
até os seus últim os dias - , foram exem plos inequívocos dos seus atributos de intelectual que
não se descurava da responsabilidade de seu ofício de mestre e pesquisador. Nesse registro,
seus últim os livros vertem a preocupação com a din âm ica social contem porânea e com a es
pecial form a de inserção do Brasil no âm bito da nova m odernidade.
No conjunto da sua vasta produção in telectual, as obras A sociedade glo b al, de 1992, A era
do globalism o, de 1996, e E nigm as d a m odernidade-m undo, de 2 0 0 0 , revisitaram os dilem as da
nossa história à luz de m ovim entos com andados por forças que nos escapavam . A busca des
sa “idéia de Brasil m oderno”, sintom aticam ente título de outro livro que escreveu, m arcou a
produção de O ctávio Ianni desde a sua estréia. Talvez resida aí o grande tem a da sua sociolo
gia, tornando-o um a personalidade de larga e intensa participação política, a despeito do seu
afastam ento, mesmo de sua recusa, em aderir plenam ente a partidos.
A comoção que acom panhou a sua m orte se originou, em parte, dessas m arcas impressas
no seu estilo de intelectual. Ao lado delas, não menos im portantes, encontravam -se as suas
qualidades de pessoa íntegra, corajosa e generosa, tornando-o um a das principais referências
das novas gerações, retrato acabado do intelectual vocacionado, que não se perm itia qualquer
possibilidade de alforria. Pena que a vida não lhe pode conceder m ais tempo.

M a ria A rm in da do N ascim ento A rruda
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