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PETER HEINTZ [1920-1983J 

Simon Schwortzmon 
EI recuerdo es una forma 

de encuentro 

Esta frase em castelhano está impressa 
como epígrafe na comunicação que nos 
chega de Zu rique informando a morte de 
Peter Hein lz, pouco depois da de sua espo
sa de toda a vida, Suzanne. 

lembro-me de Peter Heinlz dos anos 
de 1962 e 1963, quando estudava na Facul
dade LatinO-Americana de Ciéncias Socias 
- FLACSO, em Santiago do Chile, da qual 
ele foi direlor e professor de Sociologia de 
1960 li 1965. Nascido e educado em Zuri
que e na Alemanha, onde trabalhou com 
René Koning, Peter Heintz trouxe para a 
América Latina uma formação profunda
men te democrát ica, que na Europa o havia 
levado a identificar-se com a causada Repu
blica Espanhola e explorar as potencialida
des do anarquismo e outras fo nnas de opo
siçlo nao autoritária à opress!ro do poder~ 
Em Santiago , trata de constituir umaSocio-

logia do Desenvolvimento que possa levar 
em conta desde os fatores mais profundos 
da personalidade e da cul tura em nossos pai
ses até a análise do sistema internacional 
como um sistema de estratificação e domi
naç:lo entre nações. De volta ã SU lça em 
1966, continua seus trabalhos sobre a inte
gração e a dinâmica do sistema inte rnacio
nal, e termina com a proposta de um para
digma para o estudo do desenvolvimento, 
que publica em Buenos Aires em 19701 _ 

Em 1980, seus ex-alunos, colegas e associa
dos se reúnem para a publica.ção de um livro 
em sua homenagem, um Fest$chnfz que, 
sob o tHulo geral de "Sistema Internacio
nal e Estrutura Social", inclui quase 40 tra
balhos cobrindo os diversos campos da So
ciologia contemporânea que, de uma fonna 
ou de ou lra, ele mesmo estudou e para a 
qual contribuiu3
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Além de suas pesquisas e publicaçOes, 
Peter Heintz marcou sua passagem pela A
mérica Latina ao contribuir para fazer da 
Faculdade Lat ino-Americana de Ciências 
Sociais um centro de formaç:ro de alto ní
vel, q~e levava pata todo o continente um 
modelo de trabalho profissional e acadê
mico que até hoje perdura. Não é possível, 
na realidade, falar das ciencias sociais no 
continente sem incluir vários dos estudan· 
tes da FLACSO que, de uma. ou ou tra for
ma, passaram por suas mãos ; uma lista 
bastante incompleta inclui os nomes de A
dalberto Torres- Rivas, Adolfo Gurrieri, 
Antonio Octávio Cintra, Enzo Faletto, 
Carlos Filgueiras, José Luis Reyna, Fabio 
Wanderley Reis , Manuel Mora y Araujo, 
Ramiro Cordona, Ruben Kaztman . Suzana 
Filgueiras . De volta à Suiça, Heintz organi· 
zou o Instituto de Sociologia da Universi· 
dade de Zurique e manteve , por vários anos, 
colaboração estreit a com o programa de So
ciologia da Fundação Bariloche , trazendo 
pala a Europa vários de seus professores e 
pesquisadores. 

~ possível que a principal liçlo que 
Heintz tenha transmitido a seus aluoos e 
amigos tenha sido uma profunda crença na 
riqueza dos dados da realidade. acompanha
da de um certo ceticismo quanto ã possibi
lidade de en tendermos o mundo pelo mero 
exercício do raciocínio lógico-dedut ivo. 
Heintz era um leitor voraz e eclético, que 
selecionava de autores os mais inesperados 
pedaços de teoria que julgava interessantes 
e que juntava com idéias de fontes total· 
mente distintas. Além disto, explorava até 
o limite os dados empiricos de que dispu· 
nha , nlo somente para a comprovação de 
hipóteses prévias, mas para a geraçi!o de 
novas hipóteses e teorias, novas maneiras 
de entender o mundo. e possível que esta 
maneira de trabalhar tenha tido, ao final, 
um peso negativo , em sua tentativa de sin-
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tese teórica através de um paradigma. Mas 
foi uma fonna de trabalho caracterizada por 
grande curiosidade inte lectual, antidogma
tismo e respeito pela realidade, que marcou , 
certamente , a maioria dos que com ele con· 
viveu. 

Apesar de seus vários anos na Ameri
ca Latina , de seus vários livros e artigos pu
blicados em castelhano, e de seus ex-alunos 
espalhados por todo o continente , Peter 
Heintz é hoje um autor pouco conhecido 
ent re nós . ~ possível que isto se deva, em 
parte , ao relativo hennetismo e complexi· 
dade metodológica de sua obra mais recen
te ; é possivel que se deva ao fato de sua 
obra dos últimos anos ter sido publicada 
principalmen te em alemã"o. ~ possível, flIlal
mente, que SUIIS tl:orias específicas sobre o 
desenvolvimenfo social, que buscavam ele· 
var ·os conceitos próprios de uma Sociolo· 
gia de tipo "micro" - anomia, desequillbrio 
de status, autoritarismo , prestígio, influên
cia - à análise de grandes sistemas sociais e 
suas transformações , nio tenham encontra
do eco na competição com outras maneiras· 
de entender as questões do subdesenvolvi
mento, que terminaram predominando -
como, por exemplo, a teoria da dependên· 
cia. de apreenSã"o muito mais intuitiva. 

Mas ~ também possível - e isto seria 
muito triste - que algo deste relativo esque
cimento se deva à própria instabilidade que 
afeta nossas instituições de ensino e pesqui
sa de forma a deixar pouco espaço para o 
espírito inquisitivo. que deve ser sempre in· 
satisfeito, sempre aberto a novas teorias, 
novos dados, novas metodologias de análi
se, sempre disposto a investir tempo e inte
ligencia no conhecimen to das idéias dos de
mais, espírito que Peter Hein'tz personifi· 
cou. 

o espaço pode ter sido pouco, mas 
tende a crescer. Peter Heintz ajudou a abri
lo e a iluminá·lo, e será sempre um ponto 



de referência defulido e claro , como mode· Neste espaço sempre o lembraremos, e o 
lo de postura intelectual e pessoal, para os encontraremos. 

! que estejam empenhados em mantê·lo. 
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