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Apresentação da coleção

Brasilio Sallum ir.
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A Coleção Sociologia que ora se inicia ambiciona reunir contribuições importantes desta disciplina para a análise da sociedade modema. Nascida no século
XIX, a sociologia expandiu-se rapidamente sob o impulso de intelectuais de grande eSlatura- considerados hoje clássicos da disciplina -, formulou técnicas próprias .
de investigação e fertilizou o desenvolvimento de tradições teóricas que orientam
o investigador de maneiras distintas para o mundo empírico. Não há o que lamentar o [ato de a sociologia não ter um corpus teórico único e acabado. E, menos ainda, há que esperar que este seja construído no futuro. É da própria natureza da disciplina - de [ato, uma de suas características mais estimulantes intelectualmenterenovar conceitos, focos de investigação e conhecimentos produzidos. Este é um
dos ensinamentos mais duradouros de Max Weber: a sociologia e as outras disciplinas que estudam a sociedade estão condenadas à eterna juventude, a renovar
permanentemente seus conceitos ii luz de novos problemas suscitados pela marcha incessante da história. No período histórico atual, este ensinamento é mais
verdadeiro do que nunca, pois as sociedades nacionais, que [oram os alicerces da
construção da disciplina, estão passando por processos de inclusão, de intensidade
variável, em uma sociedade mundial em formação. Os sociólogos têm respondido
com vigor aos desafios desta mudança histórica, ajustando o [oco da disciplina em
'suas várias especialidades.
A Coleção Sociologia pretende oferecer aos leitores de língua portuguesa um
conjunto de obras que espelhe tanto quanto possível o desenvolvimento teórico e
metodológico da disciplina. A coleção conta com a orientação de comissão editorial, composta por profissionais relevantes da disciplina,. para selecionar os livros a
serem nela publicados.
A par de editar seus autores clássicos, a Coleção Sociologia abrirá espaço
para obras representativas de suas várias correntes teóricas e de suas especialidades, voltadas para o estudo de esferas específicas da vida social. Deverá também
suprir as necessidades de ensino da Sociologia para um público mais amplo,
inclusive por meio de manuais didáticos. Por último - mas não menos importante-,
a Coleção Sociologia almeja oferecer ao público trabalhos sociqlógicos sobre a
:~~
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sociedade brasile'ira, Deseja, deste modo, contribuir para que ela possa adensar a
reflexão científica sobre suas próprias características e problemas, Tem a esperança de que, com isso, possa ajudar a impulsioná-la no rumo do desenvolvimento e da democra tização .

Prefácio

o argumento deste livro é o de que a Sociologia fez um grande progresso em
seu conhecimento acerca do mundo social. Embora se afirme frequentemente que
a Sociologia não acumulou conhecimento, e que os pensadores clássicos permanecem tão ou mais importantes do que os teóricos e pesquisadores atuais, tentarei
demonstrar que há importantes linhas de desenvolvimento que remontam aos
clássicos e se estendem até as versões mais modernas 'da Sociologia. Isso não quer
dizer que a Sociologia modema não tenha suas próprias clivagens teóricas. A realidade do mundo intelectual de hoje é que estamos profundamente divididos em
tomo de pontos de vista opostos. Mas essas divergências não são infinitas, e não
anulam um fato importante acerca desse campo: o de que diversas linhas de pensamento têm adquirido um conhecimento cada vez mais sofisticado no decorrer dos ,
últimos cem anos.
Na primeira edição deste livro, enfoquei três grandes tradições sociológicas. A
primeira foi a que chamei de tradição do conflito, que no meu ponto de vista deriva
de Karl Marx, Friedrich Engels e Max Weber. As tradições marxiana l e weberiana
são frequentemente apresentadas como oponentes, mas na realidade, sociologicamente falando, elas possuem muitos aspectos em comum. Ambas desenvolveram
teorias sobre o capitalismo, sobre a estratificação social, sobre conflito político ,
bem como desenvolveram alguns temas macro-históricos semelhantes na Sociologia. Particularmente nos últimos anos, muitos pesquisadores das tradições marxia- na e weberlana intercambiaram grande número de elementos. Se deixannos de

lado o ativismo político associado ao marxismo, bem como os polÚicos mais conservadores que foram frequentemente associados aos weberianos, e nos concentrarmos em suas contribuições puramente intelectuais, veremos emergir uma vi-

sã'o sofisticada sobre a macroestrutura da sociedade, que é baseada em ambos os
sj::gmentos d~ tradição geral do conflito.
A segunda tradição aqui delineada é designada de tradição durkheimiana, que
surgiu na esteira de seu maior expoente. Essa é a tradição ·sociológica" autoconsciente, que inclui tanto Auguste Comte, que cunhou o termo "Sociologia", quanto
Émile Durkheim, que defendeu com convicção a Sociologia como um nível de análise singular. Mais uma vez, defendo que essa tradição também é dividida em dois'
grupos principais. Um deles se concentrou principalmente na macroestrutura da
1. A tradução mantém a diferença entre as expressões marxian, traduzido como marxiano(a) e marxist, traduzido como marxista (t':l.T.).
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sociedade, embora de uma perspectiva organicista e funcionalista, muito distante
da abordagem do conflito de Marx, Engels e Weber. Esse grupo tem, denire seus
, predecessores mais remotos, Montesquieu, Comte e Herbert Spencer, passando
pelo próprio Durkheim, até chegar aos funcionalistas mais recentes como' Robert
Merton e Talcotl Parsons. Essa vertente da tradição durkheimiaria tem sido duramente atacada nos últimos anos, por sua tendência a idealizar e reificar a estrutura
social. Mas um segundo grupo, que chamei de linhagem da Antropologia Social,
produziu ànãlises mais realistas. Essa vertente enfatiza os mecanismos pelos quais
os rituais dos grupos sociais', produzem solidariedade. Os, rituais também produzem símbolos carregados de emoção, que se tomam o foco das crenças morais, assim como traçam os limites entre aqueles que pertencem ao grupo e aqueles que
são considerados exteriores ao grupo. Essa linha de análise fez muitos avanços recentemente, incluindo a aplicaçãO feita por Erving Goffman aos rituais da vida cotidiana. Outros sociólogos utilizaram essa perspectiva para a análise das classes sociais, destacando o fundamento cultural da estratificação, construindo, assim,
uma ponte entre a tradição durkheimiana e a tradição do cónflito.
A terceira tradição examinada neste livro é a tradição microinteracionista.
Também nesse caso, encontramos diferentes vertentes. Há a vertente do pragmatismo, derivada de Charles Sanders Peirce e desenvolvida por George Herbert
Mead; há a linha do interacionismo simbólico, impulsionada por Charles Horton
Cooley,W.l. Thomas e formulada explicitamente por Herbert BlumeI' assim como
há também a sociologia fenomenológica ou "etnometodo!óglca" p;oduzid; por
Alfred Schutz e Harold Garfinkel. Erving Goffman também adentra nesse terreno.
Ele não foi somente um interacionista, originalmente ' desenvolveu a tradição
durkheimiana de análise dos rituais sociais. Na fase posterior de sua carreira Goffman aderiu à nova Sociologia da consciência e produziu aquilo que co~idero
como um frutífero e interessante contra-ataque às questões mais básicas dessa
área, relacionadas à construção social da realidade e à Sociologia da linguagem.
AsSIm como no caso das outras duas tradIções abordadas neste livro, a,tradiçãomicrointeracionista continua a fazer importantes avanços nos dias de hoje. _
Nesta nova edição, acrescentei a tradição utilitarista, que nas últimas décadas
se tomou amplamente conhecida como teoria das trocas ou teoria da escolha racionaI. Na edição ânterior, as referências aos utilitaristas serviram apenas para pÔr
em relevo as outras tradições. purkheim estabeleceu um caminho ptóprio para a
SoclOlogia ao criticar a teoria racional do contrato e ao negar que qualquer teoria
da ação individual seria apta a explicar as características da sociedade. A teoria do
conflito aproxima-se mais dos utilitaristas, uma vez que ambas as tradições 'compartilham o foco no autointeresse e na importância da economia material. A diferença é que a teoria do conflito enfatizou muito mais as relações sociais, apontan, do para a dominação e para a eclosão periódica de lutas violentas, enquanto os uti;( litaristas sempre estiveram mais voltados para a visão liberal segundo a qual os in. teresses individuais racionais atuam no sent.ido de promover o melhor para todos.
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No entanto, essa vertente mais otimista da tradição racionalista-utilitarista sofreu
algumas mudanças nos últimos anos, uma vez que os utilitaristas modernos tomaram-se mais críticos em relação à sociedade atual. Quanto a isso, a modema teoria
da ação racional tende a se misturar com a teoria do conflito, embora de forma politicamente ambigua; enquanto a teoria do conflito clássica sempre fez parte da esquerda, a modema teoria da esçolha racional faz críticas que são tanto de esquerda
quanto de direita.
A tradição microinteracionista, que representa o fluxo das filosoHas idealista e
pragmática no campo da Sociologia, sempre foi hostil à ab~rdagem racional-uülitarista. De certo modo, o que temos aqui é uma contmuaçao, em bases soclOloglcas, da longa batalha travada entre o idealismo continental e o empirismo britânico. Na década de 1980, os lados idealista e relativista dessa tradição filosófica foram enunciados em uma versão altamentepolêmica, sob o rótulo de Pós-modernismo. Esse movimento é particularmente hostil à abordagem positivista; em certo
sentido, portanto, é possível afirmar que as bases da batalha intelectual do final do .
século XX foram resultantes do recrudescimento de antigos oponentes: o crescente movimento da teoria racionalista/utilitarista, de um lado, e as filosofias interpretativas e voltadas para o culturalismo, derivadas do idealismo alemão, de outro. Os
contlnuos debates entre essas duas tradições representam o ·principal palco da
ação", intelectualmente falando.
As quatro tradições que selecionei aqui não são as únicas áreas da Sociologia
que apresentam um desenvolvimento cumulaüvo e que fizeram progressos em termos de uma maior sofisticação teórica. Contudo, acredito que elas têm a prerrogativa de serem consideradas como as tradições nucleares da Sociologia. Elas são caracterizadas por uma continuidade ao longo do tempo e por uma profundidade de
pensamento, às quais poucas teorias conseguem equiparar-se. A minha expectativa é a de que o livro Quatro tradições sociológicas possa oferecer um quadro geral
acerca do progresso feito pela Sociologia no decorrer das quatro ou cinco gerações
,
que se sucederam desde seu surgimento.
Uma coletânea de textos está disponível, também editada pela Oxford University Press, Four Sociological Traditions: Selected Readings. Essa edição contém os
principais textos de cada uma dessas quatro tra~ições, desde os clássicos até os
mais recentes.
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Prólogo
O surgimento das Ciências Sociais*

A ciência social deriva de uma base social. Nessa afirmação estão contidos dois 'paradoxos, Citndasignifica um conhecimento sobre o mundo objetivo que é verda- : /
.deiro porque este é o modo como as coisas são, não porque as imaginamos assim.
Contudo, essa ciência é agora afirmada como tendo bases sociais, determinadas pela
sociedade na qual vivem os cientistas sociais. Esse é o paradoxo número um.

O paradoxo número dois é o de que essa base social é, no entanto, construída. -Trata-se de um mundo autõnomo, objetivo que existe independentemente dos indi- _:
viduos e que determina o que eles pensam. Se a ciência social obtiver sucesso, algum
dia alguém poderá escrever as leis obje.tivas dessa determinação social das ideias.
Paradoxal ou não, essa afirmação é, contudo, verdadeira - ao menos suficien- _/
temente verdadeira para que seja possive! escrever um livro inteiro seguindo essa
direção. De certo modo, é sobre isso que trata este livro. Cada uma das quatro tra- dições sociológicas desempenhou um papel relevante na descoberta das leis medi- ~~ .
ante as quais as ideias sociais são determinadas.

A partir da tradição do conflito, podemos apreender a dinâmica da ideologia, e, -.da legitiIÍlidade, as condições de mobUização dos grupos de autointeresse e a eco- -.
nomia da cultura. Para a tradição do conflito, as ideias são armas e sua posse é de- _
terminada pela distribuição dos recursos s?ciais e econõmicos_
Com. teoria racional-utilitarista, aprendemos sobre a natureza limitada da cap.cidade humana de processar informações, sobre as limitações da racionalidade e -:~
sobre os paradoxos da escolha cognitiva.
Com a tradição dUTkheimiana, aprendemos que os rituais produzem não apenas solidariedade, mas também os símbolos que usamos para pensar. Nossas men- -- :
tes são moldadas por ideias infundidas com O poder moral dos grupos aos quais::"
pertencemos. Nosso pertencimento a uma sociedade determina aquilo que acredi-' tamos como sendo real, na medida em que impõe uma sanção moral à necessidade
de acreditar nessas coisas e impõe uma condenação moral quando duvidamos des- :

<

).

sas crenças.
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O prólogo oferece um panorama "acerca das condições sociais que permitiram a emerg~ncia das .~

ciências sociais em geral e da Sociologia em particular. Ele pode ser pulado caso se deseje prosseguir
díretamente na leitura sobre as ideias a respeito das quatro tradições (N.T.).

. Com a tradição microinteracionista, aprendemos que a sociedade está na própna mente. Nossas conversas e nossas experiências cotidianas constroem nossa
própria percepção acerca da realidade social.

Para que qualquer conhecimento social-objetivo possa ser desenvolvido, duas
coisas precisam acontecer. Primeiro, as sociedades (ou ao menos uma parte delas)
precisam tomar-se mais racionalizadas - nos .termos de Max Weber, desencantadas. Esse processo começou a ocorrer nos impérios agrários da Antiguidade, quando problemas práticos do comércio e iIa administra.ção governamental propiciaram uma atitude mais pragmática em relação ao mundo sociaL Mas as necessidades práticas, por si mesmas, constituem uma. contribuição muito 'p'e quena para o
desenvolvimento do pensamento sociál, .p orque é possível desenvolver um conhecimento prático sem qualquer conhecimento consciente acerca de Seus princípios
gerais. Habilidades práticas podem coexistir com todo tipo de mitos.e de concepções equivocadas. A segunda condição, portanto, foi a emergência de um grupo de
especialiStas intelectuais que puderam criar sua própria comunidade social- uma
comunidade intelectual- no âmbito da qual a busca pelo conhecimento em si mesmo passou a ser defendida. Iremos nos preocupar, portanto ; em m,çar a emergência dessas comunidades intelectuais e em olhar tanto para suasestT).ituras internas
quanto para suas relações com as SOciedades
amplas que as çircund~vam.

As quatro tradições soci?lógicas são, portanto, dentre outras coisas, Sqciologias
do conheCimento, e elas propnas possuem uma determinação social em seus própnos fundamentos. As quatro tradições sociológicas são, elas mesmas, sujeitas às
leiS enunCIadas pelas demaIS: conheCImento fundado sobre a ideologia, limites raCIOnaiS da raclOnahdade, verdade resultante de rituais, e a· construção social da
reahdaQe. Como isso é possível?
No fim das contas, esse impasse, acredito, pode ser discutido com os métodos
daFilosofia e da Matemática (derivados de Bertrand Russel, Kurt Gõdel eLudwig
Wlttge~tem), que distmguem vários níveis das afirmações referenciais. N~o me
dedicarei a resolver os paradoxos, mas apenas a ilustrá-los.
. Os capítulos deste livro apresentam oS'conteúdos dessas quatro tradições teó- .
ncas tal como foram desenvolvidos no decorrer dos últimos cento e cinquenta
anos. No prologo, voltamos o olhar sociológico para as condições que moldaram
seus fundamentos.
.
O pensamento social nos impérios agrários

,
,'.

. As ideias sempre têm sua própria trajetória. Nos impérios agrários que constitmram a maJor parte da história mundial, desde o terceiro milênio a. C. até ii Europ~ Medieval, não' há muitos elementos que permitam distinguir grupos intelectuai~ com uma comumdade própna. Nos impérios do Egito, da Mesopotãmia, da
Persla, da IndIa, da Chma e do Japão, havia classes de literatos: a 'maioria deles
eram sacerdotes, oficiais do governo e alguns comerciantes. Essas classes desenvolveram algum conhecimento de Astronomia, de Engenharia, de Matemática e
algumas delas criaram filosofias religiosas elaboradas. No entanto, em geral, es;as
fo,:"as de pensamento eran: estreitamente ligadas a atividades práticas ou religiosas. o conheClmento, espeCIalmente sobre o mundo social, não era considerado
algQ que.tivesse valor em si mesmo. AqUi e ali, podemos apontar pensadores indi",;duals de grande destaque, que t~caram em questões sociais - Confúcio, o maquiavehco chefe de estado da antiga India, Kautilya - e sem dúvida existiram outros
homens e mulheres que gozaram de fama mundial, mas cujos nomes nunca ouvimos·falar, porque seus pensamentos nunca foram passados adiante. Na verdade o
problema é exatamente esse: o pensamento social só se desenvolve se for realizado
por uma comunidade que preserva as contribuições anteriores e constrói o pensamenta sobre esse ahcerce._ Dado que faltavam comunidades dedicadas a esse propÓSitO, mUlto pouco de ClenCIa sOelal nos foi legado por essas civilizações. Nós só
encontramos um começo de uma investigação cumulativa sobre a sociedade em
uma forma ainda bastante crua de história - em sua maior parte, crónicas sobre o
governo de reIS, compiladas por oficiais religiosos ou do próprio governo.
14

:m:lis

Foi muito difícil criar qualquer ciênd';'~odal; muitomais difícil dQ que criar as
ciências naturais. Embora o mundo da Física, da Química, da AstronOmia,:da Biologia e de todo o resto do mundo natural tenl!Jlni~id6permeados por initos religiosos, no geral, a substituição desses mitiis.p.o Hlm',ciênc;atécnica ,se deu relâtiva- ·
. mente sem controvérsias. É verdade que:G~W~f()ic()l1denidci Pela Jgreja CatÓlica
e que a teoria da evolução de Darwin dêSénçadeóuurria coriírovérslapliblica, mas
~
esse tipo de incidente foi quase sempre excepsi()nài: M;s não tãoexcéptional para
.~
os pensadores sociais. Para eles, a pressão da~órtçdbxià sÇ>eial foi .t ão grande que as
heresias intelectuais levaram muito tempo p'a ra :s erem formuladas ou ati: 'mesmo
para penetrarem nas mentes dós intelectuais. Foi:p~ov'iVdmente por essa razão , e
não porque as ciências sociais são mais "jovens'"ou porque seu objeto é mais difícil
,~ ; )' ou mais indetenninado, que as ciências natu·rais·,:~eni.ri1· antf.~s. Eis~ primeira questão a ser investigada: como a política, a religião 'e 'as 'i nstituIções educacionais tlve-·
. ram que ser articuladas, de modo a tornar pOSSíve! .ó ;sl.lrgirnento de·urria"comunidade intelectual com suficiente autonomia paraque'~s questões da ciência saciar
pudéssem ser abordadas.
...

!
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Os primeiros esforços mais sistemáticos para 'a co;"tituiÇão de um pensamento social foram produzidosnas cidades-estado da Grécia em 500 a.c. A Civilização
da Grécia Antiga ocupou um lugar proeminente rÍaliistória do pensamento oei-'
dental porque foi ali que, pela primeira vez, formou·se ulÍla comunidade intelectu- .
aI suficientemente distinta, que não era subordinada ao governo "ou à religião. A
sociedade grega surgiu a partir de tribos relativamente primitivas, nas fronteiras
dos grandes impérios do Oriente Médio. Protegidas pelas condições geopolíticas
daquela época, se beneficiaram da riqueza e da cultura ·de seus vizinhos mais desenvolvidos, mas sem serem submetidas aos seus' governos e religiqes centralizados e opressivos. Os gregos mantiveram as formas de democracia ainda grosseiras
15
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das coalizões tribais de guerra e a miriade de cultos religiosos locais, que se desenvolveram junto com eles.
Quando a literatura oriental e todo o conhecimento que lhe acompanhava desaguaram naquele contexto de pluralismo religioso e político, florescerqm inúmeras escolas de intelectuais gregos. Os grupos que se constituíram em tomo de filósofos como Thales, Pitágoras, dos sofistas, de Sócrates e de Platão foram os mais famosos.De certo modo, esses cultos religiosos eram inovadoreS, e acrescentavam
um conhecimento racionalizado aos antigos rituais de idolatria. Mas essas escolas
também eram facçães políticas dentro da das Cidades-estado; e ainda eram uma
fonte de renda para professores itinerantes que ensinavam as,habilidades da retórica para os aspirantes a políticos e cidadãos-legisladores (dado que cada um argumentava em sua própria causa antes da assembleia da cidade-estado). A principal
característica dessa situação era a competição resultante da ,presença dos inuitos
intelectuais vendendo seus bens para o público. Justamente porque des eram empreendedores intelectuais livres, que não recebiam ordens de um sacerdote ou do
governo, não havia a preocupação em manter a tradição. A competiçãO com os outros significava que os intelectuais precisavam desenvolver novas ideias e tomá-Ias
mais fortes contra as críticas dos rivais. Durante o florescimento das cidades-estado
surgiu uma situação sem paralelos, com comunidades intelectuais livres e com uU:
amplo mercado a ser explorado; o resultado disso foi um período de vigor intelectual, que a história subsequente caracterizou como uma Idade de Ouro. As raízes
da Filosofia modema ida ciência são encontradas exatamentenesseperíodo; aqui
. :
,,',
também encontramos os primórdios da ciência social.
A primeira,consideração sistemática sobre a sociedade, encPntr~:se nas filosofias de Platão e A~stóte, le,s,,' Mais precisamente, sU,a principi!l pr,eoc1w,',~ç" ão era con- ,
cemente à ques~ao valo~va acerca de qual seria a melhor formk!Çlé s.0.ciedade, e
• não tanto explicar as coisas tal como são; mas é isso o que s~ poçi.e~'eSperar de um
'grupo intelectual que também aspirava a desempenhar um papeCrio âmbito da política grega. Ao mesmo tempo, seu pensamento era maIS intelectual do que aquele
dos demais politicas. Na geração que se sucedeu a Pl~tã;;:, seu pupilo Aristóteles
ofereceu o primeiro exemplo dç análise empírica .ao reumr,as constituições de dúzias de cidades gregas, tentando es..belecersob quais c~ndiçõeS'elas eram governadas por relS, eram aristocracias ou eram democracias. Aristóteles não estava apenas preocupado com questões valora.tivas, mas também com o desenvolvimento de
um sistema de conhecimento. 0Jator,cnícial pode estar na própria estrutura da escola que ele organizou: enquanto a eScola de Platão pretendia treinar líderes do governo, Anstoteles estava preocupado fundamentalmente em treinar outros inte.-\ectuais. A própria forma da organização de Aristóteles o induziu à sistematização,
'e seu lsolamento interno em relação aos objetivos políticos mais imediatos o levou
a dar mais ênfase ao conhecimento em si mesmo.
A Sociologia e a Economia de Aristóteles eram promissoras, mas rudimentares. A maior realização da ciência social grega foi a Criação da história tal como a
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conhecemos: quer dizer, uma narrativa histórica séria. No mesmo período em que
os sofistas e as outras escolas filosóficas estavam engajados nos mais vigorosos debates, o mesmo mercado intelectual encorajou políticos e generais aposentados,
como Tucídides e Heródoto, a escrever histórias. Eles criaram um novo padrão, a
partir de seus esforços em narrar os fatos objetivamente, sem qualquer tipo de interpretação religiosa (tais como as que nos são familiares na Bíblia hl'braica) e indo
além das crõnicas administrativas na análise das causas dos eventos. Embora o
mercado intelectual relativamente autônomo da Idade de Ouro grega não tenha
durado muito, sua tradição de escrita histÓrica foi um legado que sobreviveu, ao
menos em. alguma medida, até mesmo nas sociedades com maior concentração de
poder religioso '~ político que a sucederam. Em Roma, políticos como Júlio César
ou aristocratas impopulares como Tacitus, escreveram boletins informativos e até
mesmo algumasanálises históricas; um milênio depois, homens como Ibn Miskawaih e Ibn Khaldun aventuraram-se na Sociologia comparada na forma de ~efle
xões históricas. ,Durante os longos séculos em que Platão e Aristóteles, quando
lembrados, era~: tratados como fósseis sagrados para serem venerados e comentados, a escrita h;itórica manteve acesa no Ocidente a centelha da ciência social.
As universidades medievais criam o intelectual moderno

I

I
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O pensamentq social moderno começa a alcançar uma massa critica de intelectuais' ent 17ÓO'; 'é 'foi somente depois dessa data que as disciplinas modernas, tal
como as conhecemos, começaram a tomar forma. No entanto, dado que estamos
em busca das bases sociais da ciência social, é necessário voltar o olhar para cinco
ou seis séculos atrás. No campo das ciências sociais, encontramos nesse período
pouco mais do que algumas figuras isoladas: Thomas Hobbes nos anos de 1600,
Nicolau Maquiavel por volta d~ 1500, Tomás de Aquino por volta de 1200, e ou,o; tros. Mas no âmbito das instituições intelectuais, as bases estavam sendo construídas. Sem'essa base, não poderia ter havido o posterior surgimento das sofisticadas
tradições do pensamento social. O pensamento social da Idade 'Média ainda estava
entremeado com a 'o rtodoxia religiosa; as primeiras brechas para o surgimento da
autonomia intelectual OCOrreram em áreas mais segllTas, primeiro na Filosofia, depois na Matemática e na ciência natural. Mas as instituições que foram as pioneiras desse desenvolvimento intelectual atuaram cqmo uma âncora à qual a própria
ciência social pode atrelar-se posteriormente.
. .
A principal contribuição da Idade Média para o pensamento subsequente não
foi uma ideia, mas uma instituição: o surgimento·da ,universidade. As universidades nasceram entre os anos nOOe 1200, enquanto professores e alunos congregavam-se em cidades como Paris, Bolonha e Oxford. Lagoas professores (algumas
vezes até mesmo os estudantes) obtiveram da Igreja ou do Estado uma prerrogativa legal que permitia que se autogovemassem como uma corporação autõnoma.
Pela primeira vez a comunidade intelectual adq!:iiriu uma cidadania própria: agora

existia uma fronteira clara entre seu mundo interno e o mundo externo e, ao menos em princípio, ela reclamava o direito de lidar com suas próprias questões.
Essa autonomia surgiu gradualmente. Em sua maior parte, os professores e os
estudantes tinham interesse em Teologia, Direito e, em menor grau; ern'Medicina:
preferiam as tradições práticas do mundo exterior do que o conhecimento intelectual em. si mesmo. Os graus universitários, inicialmente, tinham imponãncia meramente marginal para a maioria das carreiras, porque boa parte dos padres mal sabia esçrever e as posições na Igreja eram quase sempre concessões políticas; claro
que isso era mais verdadeiro quando se tratava de oficiais de governo nos estados
feudo-patrimonialistas daquela época. Mas o papado estava começando a burocratizar-se, e os diplomas universitários em Teologia ou em Direito canõnico (religioso) davam prestígio aos ambiciosos homens da Igreja, possibilitando que, ascendessem aos ofícios mais elevados em Roma. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento
do comércio na Itália e em vários lugares acabou criando um mercado para os advogados, assim como as disputas por propriedades e outras questões administrativas dos eStamentos secularizados.
Oficialmente, as universidades eram parte da Igreja, a qual os professores de
Direito e de Medicina também eram vinculados, pegando carona no prestígio de
uma religiãO que possuia escrituras sagradas. Pessoas com inclinações intelectuais
logo descobriram que suas habilidades poderiam ser úteis no interior da própria
universidade; aqui eles poderiam tentar a carreira de professor. A maioria dos estudantes, tanto outrora como agora, estava apenas em busca de conseguir um traba:
lho, sem ter qualquer motivação intelectual. No entanto , a corporação universitária autõnoma era uma rede em constante expansão ao longo de várias cidades da
Europa, eram lugares nos quais os intelectuais estavam fisicamente em cantata
uns com os outros e onde permaneciam isolados das pressões do resto do mundo.
Isso tomou possível que alguém trilhasse sua carreira no.interiordessa comunidade, tomando-se um professor famoso. com contribuições de natureza inteiramente intelectual.
Durante os séculos da baixa ldade Média, as credenciais universitárias passaram por um longo processo de inflacionamento em seu valor social. Como cada
vez mais pessoas obtinham diplomas, requisitos educacionais passaram a ser exigidos nas posições politicas e religiosas, o que, em contrapartida, tomou socialmente necessário um aumentono número de anos de estudo para a realização dos mesmos trabalhos. Aumentando a comunidade de estudantes, também aumentou a
comunidade de professores. As universidades proliferaram-se e passaram a competir umas com as outras para atrair mais alunos e professores famosos. Assim
como é típico dos períodos de grande competição, os intelectuais começaram a
distinguir-se dos seus rivais pela criação de novas ideias. Os longos séculos de tradiçãO e dogma começaram a ceder lugar para a inovação - não porque na sociedade
em sua volta a tradição valesse menos, mas porque no interior dessa comunidade
formou-se um mercado intelectual altamente dinâmico.
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Essas inovações ocorreram primeiramente naquela parte da universidade mais
isolada do mundo exterior, nomeadamente, a faculdade de Filosofia. Originalmente, esta era a menos importante das quatro faculdades: as faculdades superiores Teologia, Direito e Medicina - treinavam profissionais para ofícios mundanos, gozando de prestígio diante da tradição e da ortodoxia. Originalmente, a Filosofia
oferecia apenas os títulos mais baixos (Bachalerado e Mestrado) e não o Doutorado; era meramente uma faculdade prep~ratória, na qual os estudantes aprendiam
lógica, gramática e matérias afins, como um tipo de graduação ou de escola secundária, antes que ingressasse nos estudos superiores. Por tal razão, os professores de
Filosofia não eram sujeitos às mesmas pressões da ortodoxia que as faculdades superiores. Homens como Pedro Abelardo, Duns Scott e William de Occam começaram a desenvolver uma filosofia que era menos uma introdução à Teologia e mais
uma disciplina própria - uma disciplina na qual a inovação podia ter lugar.
Do ponto de vista da moderna Sociologia das organizações, o que ocorreu foi
um "deslocamento dos objetivos"; uma parte do corpo universitário lutou ·p ara
deixar de ser mero meio para outro fim, para tomar-se um fim em si mesmo. Comumente, na literatura organizacional, o deslocamento de objetivos é considerado
como uma patologia, por exemplo, quando o departamento de contabilidade deixa
de agir a serviço da organização e começa a tratar a contabilidade como um fim em.
si. Na história das instituições intelectuais, no entanto, esse tipo de transformação
de meios em fins foi o começo de um interesse social por desenvolver o conhecimento em si mesmo. Com o surgimento das universidades e especialmente em virtude da criatividade da faculdade filosófica, os intelectuais ganharam seu próprio
"lar" e conquistaram maior clareza acerca de seus próprios propósitos. A história
do pensamento humano a partir de então oscilou entre uma interação entre a comunidade intelectual e o mundo exterior e um isolamento das universidades em
relação a questões práticas e ortodoxias ideológicas, bem como entre as formas
como essas questões penetravam nesse ambiente, oferecendo aos intelectuais novas demandas e novos problemas.
Contudo, a irmpção filosófica nas universidades medievais não constitui uma
linha direta com a vida intelectual modema. As universidades atravessaram diversas ondas de expansão e contração. A inflação do valor dos diplomas atingiu seu
auge entre 1300 e 1400, e o prestígio da univerSidade caiu rapidamente. O número
de estudantes diminuiu em muitos lugares. Durante esse penodo, os intelectuais
mais·criativos tendiam a sair das universidades para buscar posições no mundo exterior, sob o patronato de príncipes e comerciantes ricos. Foi essa mudança que recebeu O nome de Renascença.
A Renascença: a vida intelectual toma-se secular
A glória da Renascença deve-se especialmente ao domínio da arte. Mas esse periodo também teve um~ importância estrutural para a comunidade intelectual. Pela
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primeira vez desde a Antiguidade, havia a possibilidade de que os intelectuais pudessem ter uma atuação fora da Igreja (da qual as universidades medievais eram um
ramo). O resultado disso foi uma ideologia intelectual conhecida como humanismo,
que enfatizou a cultura secular em detrimento da religião e a definiu COll;lO o mais
elevado padrão intelectual. Embora inicialmente a ênfase tenha sido em retomar a
Grécia Antiga e a literatura romana, a teses de que os intelectuais seculares deveriam
ser independentes da Igreja acabou por tornar-se a qúestão mais importante.
O.humanista típico era um artista que fazia de tudo na corte de algum patrono
rico. Frequentemente, ele também atuava como secretário particular; escrevia poemas, histórias e ensaios; é talvez ainda se aventurasse em experimentos científicos.
Para a ciência social, essa situação teve efeitos contraditórios. A popularidade da
atividade intelectual como urti tipo de divertimento (porque esse era um p.eriodo
em que não só não havia meios de comunicação de massa, mas nem mesmo livros
impressos em larga escala) significava que havia um mercado de ideias. Por outro
lado, o papel do intelectual era primariamente o de entreter, com ênfase nas interpretações e no estilo literário mais do que na acuidade ou na penetração analftica.
A única ciência social que havia florescido era a História. Mas as histórias permaneceram superficiais; os poucos bons historiadores (Francesco Gucciardini, Flavius
Blondus e alguns outros) não eram muito bem recebidos porque seus ensinamentOs eram muito austeros para o gosto corrente.
O grande evento intelectual dos anos de 1500 e 1600 foi a decolagem da ciência natural, e não da ciência social. Isso teve origem em duas raízes sociais diferent.es. De um lado, os intelectuais seculares do tipo da Renascença desenvolveram a
ciência como um novO entretenimento. Esse interesse foi aprofundado pelo contato com artesãos e também pelo patronato governamental. Foi uma época de inovação tecnológica dos artefatos de guerra - a revolução da pólvora; da exploração do
mundo e, portanto, o interesse na navegação; de expansão comercial e de lent-os
aperfeiçoamentos nas técnicas de manufarura, apontando na direção da RevoluçãO
Industrial. A ciência não estava apenas virando um divertimento, mas logo se começou a pressentir que ela poderia ter um interesse prático.
Provavelmente, essas condições não foram suficientes para produzir as transformações profundas na teoria científica, mas elas coincidiram com outra mudança institucional que forneceu a peça que faltava: o renascimento das universidades.
Os anos de 1500 e 1600 assistiram à segunda grande onda da expansão universitária depois da expansão na Idade Média. O influxo de novas ideias práticas e os interesses da Renascença em relaçãO à pura teoria no campo das filosofias universitárias uniram as peças de modo a criar a ciência modema tal como a conhecemos:
uma síntese de evidências empíricas com generalização teórica. A mesma combinação institucional fez reviver a Filosofia, que permanecera estagnada durante séculos, e que põde seguir novos caminhos; foi precisamente na mesma época, nos
anos de 1600, que a mode",a Filosofia foi criada por pessoas que aruavam também
em áreas científicas: Francis Bacon, René Descartes, Gotúried Leibniz.

Para as ciências sociais, o caminho não foi tão fácil. As bases ideológicas da sociedade estavam em desordem durante esse período, começando com a RefortOa e
continuando com as guerras religiosas que mobilizaram os católicos contra os protestantes até o final do século XVII. Se a ciência natural pôde permanecer relativamente não ideológica, isso não foi passivei para a ciência social. (Eu digo relativa- .
mente não ideológica:. Galileu foi condenado pela Inquisição, embora felizmente ..
isso tenha acontecido quando ele já possuía uma i<!ade avançada, depois de ter realizado sua obra. Mas, no geral, a ciência floresceu tanto nos paises protestantes '
quanto nos católicos.) Não havia independência para uma teorização abstrata
acerca do mundo social. A única ciência social estabelecida, a História, era pressionada a prestar serviço de propaganda tanto para o lado protestante quanto para o .
lado católico nas guerras religiosas.

Guerras religiosas e o Iluminismo
As guerras religiosas marcaram uma transição institucional que seria importante para os desenvolvimentos intelectuais subsequentes. Com o crescimento dos
exércitos, os reis começaram a substituir os aristocratas feudais e os conselheiros
religiosos por uma administração de burocratas civis. A Igreja era a fonte tradicional de servos civis porque era a única classe amplamente letrada na SOCiedade medieval. Mas dada a politica daquela época, a Igreja Católica, com sua lealdade ao
papa, não podiamais merecer a confiança dos reis, que pretendiam construir seus
próprios estados nacionais.
A forma como o conflito entre Igreja e Estado foi resolvido em vários paises foi
de importãncia crucial para a vida intelectual de cada lugar. Na Alemanha protestante, a Igreja simplesmente se tomou parte da burocracia governamental. As universidades, inclusive as faculdades de Teologia. e de Direito, foram absorvidas
como departamentos do Estado. Quando um sistema de educação básica de massa .
foi implementado mais tarde, logo se tomou um ramo central da administração
governamental. Portanto , virtualmente, todos os papéis intelectuais na Alemanha
eram desempenhados por oficiais burocratas do Estado. Um dos resultados disso
foi que, quando surgiu na Alemanha, a ciencia social já se tomou parte dos interesses oficiais de desenvolver informações e técnicas com propósitos governamentais.
Em sua primeira aparição naquele contexto, a ciência social foi chamada de Staatwissenschaft (ciência do Estado), uma combinação daquilo que podemos chamar
de administração pública e estatística descritiva. Foi nesse meio alemão que a
maior parte da tradição do conflito na Sociologia viria a desenvolver os princípios
da politica realista voltada para a práxis, talvez inspirada pelo tom da Realpolitik.
A França, por outro lado, vivenciou uma severa batalha interna entre católicos
e protestantes, mas acabou se mantendo nominalmente católica. Contudo, o govern~ francês estava tão ávido por uma independência de Roma quanto o governo
alem~o. Consequentemente, a França manteve as universidades sob a tutela da or-

""",iica, mas as deixou apodrecer na própria raiz, eliminando-a do recrutamento .oficial. Em substituição, a França passou a,utilizar administradores seculares e intelectuais. Uma nobreza inteiramente nová, a nobIesse de robe, surgiu ao
.lado dos antigos aristocratas. Foi a partir dessaarlStocracia burocrática qu~ viriam
surgir penSiJdores sociais tais como O Barão" dé Mon~~squieu, o Barão de Turgot, o
Marquês de Condorcet e Alexis de Tocqueville. Dado que a lealdade das universidades e~~ qJ,lestionável, o governo fundou acaaenria'S e escolas-de treinamento in-dependentes em Paris, para engenheiros e outros servidores públicos. Posteriormente, d.epois da Revolução Francesa, Napoleão selou a vitória desse ensino técnico, abolilldo.'1 nteiramente as antigas universidades,,5olocandoessas escolas seculares em',$eul.ugar. Por outro lado, as escolas primárias e seCllndárias permaneceram nas jpãós da Igreja até o final dos 1800.
,
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O resu].tado disso foi que os intelectuais franceses se concentraram em Paris
como unigdipo de elite, competindo por um pequeno número de posições elevadas nas aé~demias e nas grandes écoles, e congregando-se nos salões do patronato
aristocraiá, Enquanto o intelectual alemão típico era um, ptofessor universitário
que ocupaVa'uma posição mediana nos serviços civis, ri intelectual francês era culturalmente elitista, próximo aos corredores do poder, pronto para uma tomada de pose
$e revolucionária. Enquanto o intelectual alemão er~ sistemático, estudioso, até
mesmo pedante, o intelectual francês interessava-se taRto pela ciência quanto pelas
controvérsias políticas, e costumava ser tão lúcido e . ante quanto acessível e ele.•.' 'e.'
gante em suas exposições. Alguém poderia eha
e caráternacional, caso desejasse, m~s isso é apenas uma metáfora; mais pr'
ênte, isso representa a mfluência de difÚentes inStituições na estrútura da vida intelectual. E esse era o ambiente soc~a~d~ Iinhagein sociológica que ;chamei de tradição durkheimiana.
A Ingl~tÚi~ oferece ainda um terceiro modelo. Dentre .t odas as sociedades europeias, somente lá a pequena nobreza conseguiu sobreviver.su'rpreendentemente
bem durante o processo de desenvolvimento burocrático dó.ado. O êxito da Reforma Protestante na Inglaterra tomou as universidades independentes de Roma e,
portanto, aceitável para á elite politica. Mas dado que o governo·não possuía uma
, extensa burocracia, a un~versi.dade: não tinha muitas funções a desempenhar. As
.' faculdades superiores (Teologia, Medicina e Direito) decaíram completamente; o
~::·v

Direito já era amplamente ensinado fora das universidades pelos especialistas do

.

.. Direito Consuetudinário, nas Inns of COUTt'. As universidades inglesas foram redu. zidas a uma escola complementar ou a uma via para que os filhos da pequena no-: breza obtivessem cargos de sinecuras da Igreja. Portanto, as universidades desem..... penharam um papé! bastante pequeno na Inglaterra dos anos 1700, até as reformas
: do final dos 1800.

'----------------

..,....

1. Nome das antigas escolas de direito em Londres, que supervisionavam e diSCiplinavam seus mem.; '-", bros e ofereciam uma infraestrutura que contemplava bibliotecas, dormitórios, escritórios, salas de
"aula, etc. (N.T.).
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Desse modo, o papel dos intelectuais permaneceu restrito ao divertimento privado dos nobres mais ricos. Certamente essa situação não parecia uma base auspiciosa para a criatividade inteleCTUal. Algum cavalheiro (as mulheres eram quase inteiramente excluídas desse universo pelas práticas sexistas daquela época) poderia
eventualmente ter interesses intelectuais, mas não havia condições para treinar estudantes e desenvolver continuamente uma linha de pesquisa. Se fosse necessário
algum equipamento de pesquisa ou recursos para expedições, estes só seriam obtidos se se tivesse a sorte de que a pessoa interessada nisso possuísse o dinheiro necessário. Mesmo quando novas descobertaS eram feitas, não havia nenhuma garantia de que alguém as levaria adiante posteriormente. Como resultado disso, os pensadores ingleses na ciência natural, na Filosofia e na ciência social permaneceram
notavelmente individualistas. A história intelectual inglesa é cheia de personalidades idiossincráticas, como o Pastor Thomás Malthus, Francis Galton ou Charles
Darwin, mas faltam escolas ou movimentos tais como aqueles organizados na
França ou na Alemanha,
Como contrapeso, no entanto, havia o fato de que a Inglaterra matinha uma
boa comunicação com a vida intelectual do continente. Os pensadores ingleses tinham a possibilidade de oferecer novas diretrizes para as linhas de pesquisa iniciadas no exterior e assim desenvolver suas próprias ideias a partir desses movimentos surgidos em outros lugares. Veremos um excelente exemplo dis:o na imbricação entre ideias francesas e inglesas no capitulo 3, que trata da tradIÇao durkhetmlana. A organização social do mundo intelectual inglês não teria se suste~tado se
houvesse uma situação de pleno isolamento. Mas como parte de uma rede mteroadanaI, essa situação propiciou um contexto livre das pressões do denso ambiente
intelectual de Paris ou dás universidades alemãs, possibilitando grandes inovações. A Inglaterra também 'teve a vantagem de permanecer como o país mais rico
de toda a Europa durante vários séculos, o que permitiu que muitos nobres e até
mesmo pessoas de classe média tivessem os recursos necessários para que eles próprios se devotassem às atividades intelectuais.
Alguns outros países também podem ser mencion.ados. Dentre e~es,o mais importante é a Escóda, porque suas universidades mannveram Importancla na Igreja
e no governo, de forma muito semelhante à Alemanha; _pprtanto, a Escocla ga~an
tiu a base universitária sistemática que faltava à vida intelectual inglesa. A antigamente orgulhosa Itália e a Espanha estavam em declínio econõmico, e suas universidades permaneceram presas às garras da Reação Católica, uma espéCie de guerra
fria que foi um rescaldo da luta contra a Reforma Protestante. Alguma criatividade
ainda podia ser encontrada na Itália, especialmente entre os mtelectuals cosmopolitas que se dirigiam a Paris.
Para as ciências sociais, o periodo de decolagem foi o do século XVIIl. Em uma
explosão de autoconfiança, os pensadores daquele periodo começaram a referir-se ~
sua era como o Esclarecimento. Uma comunidade intelectual secular fOl construl~

da nos países ricos da Europa desde a Renascença. Ela pode ser encontrada, parcialmente, nas universidades da Alemanha e da Escócia e nas grandes escolas técnicas da França; outra parte, entre os intelectuais que frequentavam os mais refinados salões da aristocracia, especialmente em Paris; outra parte entre a pequena nobreza - especialmente na Inglaterra, França e Itália - que utilizava seu enriquecimento cultural como evidência de uma distinção particular. A era de ouro dessa ampla comunidade foram os anos de 1700. As guerras rellgiosas haviam acabado e a tolerância secular era o espirita da época. Burocracias governamentais e algumas das
novas escolas ofereciam oportunidades de trabalho para os intelectuais, e o aumento
no nível de riqueza tornava·possível que os patronos aristocratas e a pequena nobreza intelectual gozassem de maiores recursos para financiar seus passatempos favorilas. As condições para a atividade intelectual eram singularmente favoráv!,is.
O intelectual do Iluminismo era um pensador que atuava em diferentes campos. Por isso encontramos individuas que contribuíram em áreas tão distintas:
Turgot e Adam Smith escreveram tanto sobre Economia quanto sobre Filosofia social; filósofos como Leibniz, Locke, Voltaire, Hume e Kant contribuíram em áreas
que vão desde a ciência até a política, literatura e história; os escritos de Montesquieu, Vico pu Condorcet podem ser chamados tanto de Filosofia Social, Sociologia, Ciência Política, Antropologia ou História UniversaL Essas disciplinas não
existiam como tais, precisamente porque não havia comunidades intelectuais separadas, que pudessem constituir identidades e padrôes especificas. Ao contrário,
o próprio papel desempenhado pelo intelectual o levava a seguir nas mais diferentes direções. Há duas coisas notáveis nos tipos de ideias que eram produzidas nesse
contexto. Era a primeira vez em que os pensadores esforçavam-se por oferecer explicaçães gerais sobre o mundo sacia\. Eles podiam se abster, ao menos em princípio, de expor as ideologias existentes e, em vez disso, tentar formular os princípios
gerais que explicariam a vida social. Esses princípios não eram necessariamente
sofisticados, mas 'eles marcaram o começo da ciência social, na medida em que formularam claramente o objetivo a ser alcançado por essa ciência. Provavelmente
isso se deu em virtude da influência das ciências naturais, que estavam obtendo
muito' sucesso em suas explicações e começavam a adquirir grande popularidade.
Isaac Newton era o grande herói daquela época e os matemáticos, astrOnomos e
biólogos estavam muito em v·oga. Além disso, os pensadores sociais adquiriram al- .
guma liberdade para tentar fazer uma ciência da sociedade, devido à exaustão generalizada do dogmatismo e da falência das guerras religiosas. OUlro fator que
contribuiu para isso foi um clima pol1tico relativamente tranquilo, na era da burocracia dos déspotas esclarecidos. Em Nápoles, Giambattista Vico produziu um sistema de história mundial, que ele intitulou La Scienza Nuova, a Nova Ciência.
Ademais, os pensadores sociais estavam diante de novos e surpreendentes materiais sobre os quais poderiam ponderar: a recente descoberta de tribos e de sociedades não ocidentais nas Américas, África e no Oriente. Ai; informações eram trazidas pelos exploradores, éada vez mais numerosos, a partir das viagens explorató·1
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rias do final do século XV, e o interesse público se tornava evidente pelo grande
número de livros que se tornaram populares. Foi a partir desses relatos que filósofos sociais, como Thomas Hobbes,John Locke eJean-Jacques Rousseau derivaram
sua noção de "estado de natureza", a partir do qual teorizaram acerca do modo de
construção de suas próprias sociedades. A noção de uma sequência evolutiva de
estágios foi paulatiname.nte construída por Turgot, Condorcet e pelo Conde de SaintSimon, culminando na Sociologia explícita de Augu~te Com te.
No geral, essa não foi uma época de pesquisa empírica. As tribos das "índias" e
as antigas civilizações da Pérsia e da China eram conhecidas mais pelos boatos do
que por estudos sistemáticos. Apenas os historiadores, em virtude da natureza de
seus propósitos, estavam engajados cm análises factuais. Suas conferências eram
muito famosas, e mantinham sempre os mais elevados padrões literários. Os historiadores mais proeminentes foram individuas tais como Edward Gibbon, que se
ocupou mais em recontar histórias já conhecidas do que em expor fatos novos. O
papel social do intelectual do Iluminismo não deixava muito lugar para a pesquisa.
Ela foi apenas um efeito residual das atividades mais importantes - na verdade, era
a Filosofia especulativa e o talento literário que davam a tónica de quase tudo o que
era escrito.

Mas um começo havia sido feito. As disciplinas especializadas das ciências sociais começavam a criar suas próprias comunidades intelectuais. Uma vez estabelecidas, o interesse do público em geral começou a ter impacto, promovendo uma
competição interna, que forçou cada disciplina a atingir um nível mais elevado de
sofisticação.
Economia: a primeira Ciência Social

:~

A primeira área na qual as informações factuais foram sistematicamente acumuladas surgiu em conjunção Com a expansão das burocracias administrativas dos
anos 1700. O Estado mercantilista tentou regular o comércio e controlar a moeda,
inventando formas complexas de cobrança de impostos. Em decorrência disso, oficiais e intelectuais ligados ao governo começaram a redigir tratados práticos sobre
economia política. Na Alemanha, onde a burocracia governamental era estreitamente ligada às universidades, os professoras de Direito desenvolveram uma disciplina 'comumente chamada de Estatistica ou 5taatwissenschaft, que reunia informações sobre a economia. Essa literatura crescente continha grande quantidade de
descrições, mas poucos princípios gerais. Poder-se-ia dizer que a orientação prática era demasiado preponderante para que houvesse uma reflexão intelectual separada desse material.
Esse interesse teórico começou a se desenvolver na medida em que a economia
passou a se tomar parte das preocupações da comunidade intelectual mais ampla.
Na Inglaterra e na França, facções políticas ou partidos ainda rudimentares começavam a formar-se. O desenvolvimento comercial criou uma classe de. negociantes
-

independente do governo, das facções religiosas e da antiga aristocracia. Os intelectuais começaram então a dirigir-se a esse novo publico, escrevendo tratados de
economia política. Mas no contexto da vida intelectual daquele pertodo, argumentos acerca de questões específicas eram generalizados no âmbito de um tipo de discurso "filosófico" , isto é, no âmbito de uma teoria econômica.
Na França, durante a década de 1760, o médico François Quesnay formulou
uma' filosofia econõmica chamada de doutrina fisiocrática. Ela conquistou muitos
seguidores nos círculos governamentais e intelectuais, com.sua tese de que a agricultura comercial era a fonte de toda riqueza. Sem dúvida, essa teoria teve muito
apelo entre os interesses, agrícolas. Paralelamente a isso, outro argumento teve
grande impacto positivo para os interesses no campo dos negócios, qual seja, aquele formulado por Adam Smith em 1776, em seu livro A riqueza das nações. Esse foi
provavelmente o livro mais popular de ciência social já publicado; ele teve numerosas edições na Inglaterra e em poucos anos foi traduzido em francês, alemão, italiano e em várias outras línguas. Adam Smith tinha um estilo literário agradável,
embora não tenha sido inteiramente original, uma vez que apenas sistematizou informações e ideias econômicas já existentes. Politicamente, sua popularidade foi
devida aos argumentos sucintos e slogans que davam suporte ás políticas do laissez-faire. Adam Smith também foi mais teórico do que seus predecessores. Ele era
professor de Filosofia Moral na Universidade de Glasgow e por isso seus escritos'
não consistiam em meros argumentos políticos, mas almejavam a generalização da
Filosofia acadêmica. Embora outros já tivessem escrito sobre Economia antes dele,
pode-se afirmar que Adam Smith conferiu uma identidade intelectual à economia,
enquanto uma disciplina profissional. Ele ocupava uma posição social que favoreceu bastante essas realizações. Ele era um professor oriundo de uma família de servidores públicos escoceses, e, através de suas conexões com o serviço diplomático
da Escócia, foi familiarizado com as discussões que tinham lugar nos círculos dos
intelectuais autõnomos em Paris. Adam Smith desempenhava um papel híbrido, o
oe
que o colocava em uma situação favorável à Criatividade intelectual. Ele conhecia
internamente as questões de natureza econõmico-adminiStrativas. assim como tinha contato com a obra de economistas bastante populareS no âmbito da politica,
", tal como Quesnay. Sua atuação como professor favoreceu uma inclinação para a
sistematização, que foi necessária para que todo esse material se tomasse a base de
uma ciência.

o surgimento das escolas públicas e a revolução da universidade
No mesmo momento em que os intelectuais do Ilurrrinismo ocupavam um lugar central no palco, uma revolução silenciosa estava ocorrendo na Alemanha. Na
Prússia e em outros lugares, escolas elementares gratuitas e obrigatórias estavam
sendo instituidas pela primeira vez no mundo. O objetivo dessas escolas era inculCar a obediência ao Estado . Seu quadro de profissionais foi inicialmente formado
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por membros do baixo clero que já atuavam na burocracia da Igreja local. Isso implÍcou urna renovação da importância da faculdade teológica nas universidades e
da faculdade das artes liberais, que preparava os estudantes para desempenharem
essas funções. O cargo de professor nessas escolas era ocupado por individuos que
tinham se graduado e que estavam à espera de algum posto nos quadros da Igreja
eu nas universidades. O número de vagas de professores foi ampliado ainda mais
com a instituição das escolas secundárias, que na Alemanha eram chamadas de
Gymnasium. O número de estudantes universitários no final do século XVIll havia
crescido muito; como seria de se esperar, eles tendiam a ter como objetivo os cargos de docência que ofereciam os melhores salários, quais sejam, os cargos de professor universitário, de modo que, sempre que possível, postulavam uma transferência. Nos Estados Unidos de hoje, essa transferência do cargo da escola pública
para a docência na universidade não é possível, uma vez que consistem em siste-

mas distintos. Mas, na Alemanha, ambas eram parte da mesma burocracia, de
modo que os intelectuais as consideravam como degraus de uma mesma escada. ',
O resultado dessa expansão e dessa competiçãO foi uma considerável pressão
para a ampliaçãO no número de vagas para o cargo de professor universitário nas
faculdades das artes liberais e para uma elevação em seu prestígio. Especialmente
nas universidades mais novas da Prússia e na recém-fundada Universidade de Berlim, os professores novamente começaram a competir em criatividade intelectual,
com uma intensidade que não se via desde a Idade Média. Eles fixavam a atenção
em assuntos que antes eram apenas preparatórios, tais como as línguas clássicas
(latim e grego), e os convertiam em uma ciência investigativa, a Filologia (a ciência
da linguagem), que posteriormente teve um impacto r evolucionário nas pesquisas
de História e Antropologia. No auge desse período de superpopulação nas universidades e de competição entre os intelectuais, que se deu entre os anos de 1780 e
1820, professores das disciplinas de graduaçdo em Filosofia (que foi concebida
como mera preparação para os estudos superiores em Teologia ou Direito) promoveram uma revolução intelectual. Immanuel Kant, Johan Fichte, Friedrich Schelling, Georg Hegel, Arthur Schopenhauer, entre outros, criaram formas de Filosofia
inteiramente novas, reivindicando que a Filosofia não fosse apenas uma "ciência",
mas uma forma de conhecimento superior a todas as outras. Nas palavras de Kant,
a Filosofia passaria por uma "revoluçãO copernicana" e se tomaria "a rainha das
ciências". O resultado dessa agitação intelectual foi uma mudança estrutural: em
1810, a faculdade filosófica (das artes liberais) foi elevada ao mesmo nível das faculdades de Direito, de Teologia e de Medicina, e seu diploma (que agora culminava no doutorado, e não mais no mestrado) era aceito no lugar do diploma de Teologia, nos cargos de docência nas escolas públicas.
Essa inovação , que ocorreu primeiramente na Universidade de Berlim, foi rapidamente imitada nas demais universidades alemãs. (Nessa época, a Alemanha
consistia em dúzias de estados independentes, a maioria dos quais possuía sua própria universidade; a Prússia era o mais forte dentre esses estados, mas ainda não
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havia unido mili~rmente a Alemanha, o que ocorreu apenas em 1871.) O resultado dessa reforma foi que as universidades alemãs logo assumiram a liderança mundial em quase todos os setores do conhecimento. Isso pode ser explicado mais uma
vez, assim como no caso da universidade medieval, enquanto um "deslocamento
organizacional.de objetivos". A faculdade de artes tinha como função meramente
preparar os estudantes para as faculdades superiores, mas, na medida em que sua
função passou a ser a de treinar professores para o sistema de ensino público, ela
teve uma oportunidade para afirmar que possuía uma importância em si mesma.
Não há limites intrinsecos para o tipo de conhecimento que os professores devem
possuir (ao contrário dos teólogos, advogados e médicos), portanto, não há um
critério definido acerca do modo como eles devem ser treinados.
Além disso, a função especializada de treinamento de professores garantia à faculdade de artes a legitimidade necessária para reivindicar o estatuto de faculdade
autõnoma e com uma posição equivalente às das demais faculdades. Com essa independência, os professores da universidade eram livres para desenvolver suas
próprias disciplinas, o que lhes dava a oportunidade para aumentar seu prestígio.
A necessidade de competição entre eles fez da produtividade intelectual um importante objeüvo a ser perseguido, o que ocorria pela primeira vez desde .que Pedro Abelardo e seus rivais tentaram atrair estudantes através de debates. O resultado disso foi o desenvolvimento das disciplinas filosóficas e humanistas, incluindo
a Matemática, que estava passando por uma profunda revolução em Góttingen ti
Berhm, com a descoberta da Matemática abstrata avançada. Os professores das antigas faculdades superiores agora competiam com seus colegas que estavam em ascen~ão, e novas ciências surgiam tanto no campo do Direito (a história do Direito,
que deu origem a vários ramos da ciência social) quanto da Medicina (dando origem às modernas universidades baseadas nos laboratórios de ciências).
. A revolução da universidade alemã começou a ser lentamente imitada pelo restO do mundo. A França, que possuía uma rede de escolas técnicas c de academias
cm Paris, não sentiu imediatamente a necessidade de competir com a Alemanha,
ao menos no que se refere às ciências naturais. No entanto, aos poucos, percebeu
que começava a ficar para trás, de modo que, já no final do século XIX, especialistas franceses começaram a viajar para a Alemanha, na condição de estudantes estrangeiros, para tentar encontrar e!ementos que pudessem contribuir para revitalizar seu próprio sistema educaCional. Émile Durkheim, entre 1885-1886, foi justamente um dos muitos intelectuais franceses que viajaram para ter contato com os
mestres alemães. Depois de sua derrota na Guerra Franco-Prussiana (1871), a
França estava pronta para reformar suas universidades moribundas, seguindo o
modelo alemão, e para estabelecer um sistema de ensino público secundário que
pudesse lhes servir de base.
Também na Inglaterra, as universidades haviam se enfraquecido. Intelectuais
amadores continuavam a dominar a cena, enquanto matemáticos, cientistas e eru-

ditos das universidades alemãs começavam a ser lidos por toda a parte. Nos anos
28

:':

'.

de 1860; .0 governo inglês reformou seu sistema de funcionalismo civil, de modo
que os cargos passaram a ser obtidos mediante concurso, e as universidades começaram a se aperfeiçoar, trazendo especialistas alemães para seus quadros. No final
da década de 1890, alguns ingleses, como Bertrand Russel, foram estudar na Alemanha, para se inteirar dos últimos desenvolvimentos intelectuais. O exemplo
mais claro dessa influência pode ser visto nos Estados Unidos. Não obstante já
houvesse centenas de faculdades na América, a maiotia seguia o modelo tradicional de uma educação predominantemente religiosa, isso até a fundação da UniversidadeJohns Hopkins, em 1876, uma imitação explícita das escolas de graduação
alemãs. Para as diversas gerações do começo dos anos de 1900, a carreira acadêmica típica para um americano consistia em seguir para a Alemanha logo depois de
ter completado a graduação, para obter um treinamento avançado. Todavia, já na
virada do século, o modelo Johns Hopkins começou a se espalhar rapidamente.
Esse modelo se tornou particularmente famoso com as reformas curriculares em
Harvard, que estabeleceu um sistema detivo, e pela fundaçãO da Universidade de
Chicago, em 1892, que utilizou os milhões de John Rockefeller para disparar na
frente das outras universidades, distinguindo-se em todos os campos. Não seria
um exagero afirmar que a vida intelectual americana começou nesse momento; antes disso, os Estados Unidos tinham romancistas e poetas, mas seu impacto na
cena mundial da ciência e dos estudos especializados data do período em que adotau O modelo da revolução universitária alemã.
A universidade, enquanto uma organização, possuía inúmeras vantagens em
relação às comunidades mais informais de intelectuais, que predominavam nos salões do Iluminismo francês ou no mundo dos nobres ingleses. A universidade desenvolveu o conhecimento sistematicamente porque este precisava ser ensinado
nas aulas; isso garantiu um continuo treinamento de estudantes, de modo que foi
possível o'desenvolvimento de linhas de pensamento e de pesquisa no deéorrer de
várias gerações; essa situação possibilitou um isolamento em relação às pressões
ideológicas e das demandas por resultados práticos imediatos, de modo que os mtelectuais puderam dedicar maior atenção à pura teoria. Como resultado disso, os
especialistas da universidade acabaram se afastando de seus pares que atuavam
fora do ambiente acadêmico, e os segmentos mais avançados da vida intelectual
acabaram se restringindo às universidades, com exceção do campo artístico e literário. Esse processo se tornou imediatamente visível na Física e na Matemática já
no final do século XVIII, logo que as escolas de Engenharia francesas retiraram essas disciplinas das mãos dos nobres, que não eram considerados profissionais, mas
apenas amadores. Com a expansão da reforma universitária, esse processo foi muito adiante , com a. universidade exercendo o controle também sobre a Filosofia e
sobre as ciências sociais.
Embora esse movimento tenha sido bom para o conhecimento, nem todos os
intelectuais consideraram isso um ganho. Pela primeira vez na história, a comunidade intelectual dividiu-se internamente - não meramente em torno de questões

de natureza política ou religiosa, mas acerca de questões atinentes à própria organização intelectual. Os intelectuais independentes, não universitários, tornaram-se hostis a essa nova forma professoral de prodUÇão do conhecimento. Dado
que a revoluçãO acadêmica teve seu primeiro impacto no âmbito das ciências naturais, o primeiro sinal de estranhamento se deu entre os cientistas e os literatos. Já .
no final do século XVIII e no começo do século XIX, literatos como William Blake,
William Wordsworth e Lord Byron rejéitavam a frieza do cálculo cientifico e a atitude intelectual que o acompanhava. Esse movimento romântico era algo novo na
política interna do mundo intelectual, como podemos perceber no contraste com o
comportamento do intelectual tlpico do Esclarecimento francês (Voltaire, por
exemplo), que adulava tanto a ciência quanto a literatura e não via qualquer conflito entre ambas. O romantismo era particularmente difundido na Alemanh,a, precisamente no momento em que a revolução da universidade estava ocorrendo. Um
filósofo como Hegel condenou a Matemática como uma forma de conhecimento
inferior, superficial e "não espiritual", e essa foi uma atitude que persistiu até o
presente - em uma facção interna à própria universidade. Aqui já podemos vislumbrar uma discussão que ainda está por vir neste livro: a linha do "romantismo" alemão, que enfatiza o lado subjetivo da Sociologia, em oposição a uma linha mais
pró-ciência;centrada no positivismo de Com te e Durkheim.
.
A fraqueza do modelo de comunidade intelectual dos professores universitários era o obverso de sua força. Seu caráter metódico e sua organização burocrática
resultavam em uma crescente e refinada especialização em setores bastante consolidados; por Outro lado, dado que as linhas teóricas eram estabelecidas desde o início, inovaçóes criativas eram desencorajadas. Por essa razão, novas linhas de pensamento nas ciências sociais tenderam a surgir da interação entre a universidade e

o mundo exterior. Problemas práticos e ideológicos colocaram novas questões e
apontaram para novos conjuntos de fatos para os quais os intelectuais tiveram que
se vóltar, tomando-os objetos de investigações sistemáticas. Na medida em que as
universidades aumentavam progressivamente o número de professores, a especialização tomou-se inevitável. As várias ciências sociais agora começavam a se tornar
disciplinas separadas, e o antigo papel multiuso do intelectual desapareceu.
O desenvolvimento das disciplinas
A história torna-se profissi?nalizada
A primeira ciência social a passar pela revolução acadêmica foi a História. A
pesquisa filológica, começando com as línguas antigas, teve uma tónica predominantemente histórica. Johann Herder, Georg Hegel e os filósofos idealistas alemães
receberam boa parte de sua erudição dos estudos da cultura romana e da cultura
Grega clássica, desenvolvendo' uma visão predominantemente histórica da existência humana. Em Berlim,. depois de 1810, o filólogo clássico Barthold Niebuhr
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utilizou seu conhecimento sobre a linguagem para investigar a história romana;
ele estabeleceu as bases sistemáticas do procedimento histórico acadêmico ao examinar a autenticidade dos documentos e analisar a pertinência de suas fontes - o
assim chamado criticismo textual alemão. Pouco depois, o professor de Direito
Friedrich von Savigny deu inicio ao estudo crítico da História legal. Em 1833, novamente em Berlim, Leopold von Ranke inaugurou sua pesquisa sobre a história
política modema - e o empreendimento de uma história de caráter acadêmico seguiu firme em seu caminho. Certamente, já se escrevia muita coisa sobre a História, e se escrevia até mesmo muito bem, antes que fosse estabelecida essa base profissional. O que os professores alemães acrescentaram foi uma ênfase nas fontes
originais em vez de uma confiança prévia em fontes secundárias, e em evitar que o
estilo literário ou valores ideológicos interferissem na apresentação da verdade.
Von Ranke formulou o slogan dos historiadores acadêmicos, de apresentar as coisas "wie es eingentlich gewesen" - ·como elas realmente aconteceram", não como
nós queremos vê-las. Era a ideologia de uma profissão escolar declarando independência em relação às inquietações dos leigos.
Esse ideal teve um efeito apenas parcial. Os fatos históricos são inúmeros e,
para contar uma história coerente, o histoÍiar precisa selecionar alguns destes com
base em algum critério. Os propósitos tradicionais da história antes da "revolução
acadêmica" eram primariamente dar suporte (ou solapar) a legitimidade de alguma facção politica ou religiosa, ou para contar alguma história divertida, com alguma graça literária. A história acadêmica muitas vezes aplicou suas técnicas escolares nessas trilhas já bastante percorridas. Foi especialmente nessas áreas menos
ideológicas da Economia, Literatura e História Social, bem como da História Politica dos tempos mais remotos, que o ideal de desinteresse de Von Ranke [ai ~ais
bem realizado. Continuava-se a escrever sobre a História fora do mundo academIco, especialmente na forma de memórias de politicos (Winston Churchill é um
bom exemplo). E o trabalho acadêmico sobre questões contemporâneas conunua
a ser tão parcial como sempre o foi.
Embora os padrões escolares tenham sido formulados com precisão durante o
século XVIII a história continuou a ser escrita em uma atmosfera de crescente nacionalismo. Se a consciência nacional alimentava a t~ndência para a autoglorificação em cada país, ela também motivou os estudiosos em uma espécie de corrida
para descobrir o passado, O século XIX é o período em que a his~ória adquire maturidade. No início deste século, um individuo com um alto lllVeJ educaCIOnal,
como Hegel, tinha apenas uma vaga e distorcida visão acerca da história mundial.
Já no final do século, os conhecimentos históricos permitiram [armar um quadro
geral que permanecera desconhecido até então, deixando apenas os detalhes fmals
para os historiadores do século XX. Isso foi importante para a SOCIOlogIa. Max Weber, que esCreveu no começo dos anos de 1900, estava em condIções de utIhzar
uma série de evidências comparativas, que os estudiosos que O precederam, como
Karl Marx ou Herbert Spencer, não tiveram a chance de conhecer.

A economia torna-se ~cadtmica
Já vimos que a cristalização da economia enquanto uma disciplina autónoma
ocorreu na época de Adam Smith. A liderança dos economistas continuo';! a vigorar na Inglaterra por quase um século depois. Mas a maioria dos economistas daquele período estava fora do mundo acadêmico. As figuras mais importantes, David Ricardo eJohn Stuart Mill, eram protagonistas em politicas práticas e trabalhavam no setor de negócios, o primeiro como corretor de titulas e como investidor, o
segundQ. como funcionário da Companhia das Índias Orientais. O mesmo se passava com o Pastor Thomas Malthus, que foi indicado para o "colégio" da Companhia
das Índias Orientais em 1801, após ter pronunciado sua famosa doutrina segundo
a qual a pobreza se devia ao aumento populacional das classes mais baixas. Havia
alguns economistas em posições.acadêmicas, como Nassau Sêmor; que conquistou essa posiÇão em Oxford no ano de 1825, mas esses cargos não eram nem bem
remunerados, nem prestigiosos, nem estáveis.
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Naquele momento, a economia era considerada fundamentalmente como uma
doutrina política. O foco da análise de Adam Smith - a operação do sistema de
mercado - foi interpretado tanto como um conceito intelectual quanto como um
ideal político. O lado intelectual da Economia foi utilizado para sustentar a doutrina do laissez-faire, e por essa razão recebeu apoio imediato do setor empresarial. A
longa permanência dá EC'?'l10inia no universo da política prática resultou na obtenção de um vasto conjuntO
,
os empíricos, coletados por comissões de pesquisa do governo, contudo;
.material não foi muito utilizado para desenvolver e
testar teorias cientificamentê. As leis econõmicas eram simplesmente deduzidas e
anunciadas, prontas para serem usadas para finalidades políticas.
A mais notável tentativa de criar uma Economia cientifica foi feita por Karl
Marx. Embora Marx tenha vivido em exílio na Inglaterra, após suas.participações
fj1lStradas nas revoluções'francesa e alemã de 1848, ele não fazia parte do universo
dos economistas ingle~es'. Entretanto, Marx estava suficientemente preparado para
essa tarefa, pois foi fonnado como um filósofo universitário alemão e, consequentemente,possulã urna maior inclinação para a generalização teórica sistemática do
que os economistas ihgleséSi' O radicalismo de Marx lhe custou a carreira como
professor na universidade, ")as isso também o levou a constl1,J.ir um novo tipo de
. sistema teórico. Marx .também foi um daqueles intelectuais híbridos: ele tomou elementos da economia burgueSa da Inglaterra e os dados empíricos acerca das condi-o
çóes sociais da classe trabalhadora, e os processou segundo a lógica própria de. um
filósofo alemão, de modo a criar uma nova Economia teórica e empírica. Mas o sistema de Marx era també") ulIl·sistema político, aliás, um sistema politico bastante
radical; ponanto, ele obteve pouca notoriedade entre a comunidade intelectual
durante sua vida. Ele começou a gozar de algum reconhecimento e começou sua
carreira intelectual- dado que a política comunista de Marx já trilhava seu próprio
caminho, enquanto um movimento de oposição política que crescia a cada dia _
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depois que o Partido Social Democrata alemão (isto é, socialista) ganhou força no
la
.
de' ca'das de 1880 e 1890. O marxismo era a doutrina ohclal dos 50par memo, nas
.
'd'
'b'licial-demo;cratas, e as revistas, jornaIs e escolas do partI o garantIram a pOSSI I
dadede que os intelectuais marxianos obtivessem posições como eduores e professoreS;'A partir dessa base material, surgiu uma e~onomla marxlana que, na vIrada
do século, p.assou a éhamar a atenção da comumdade mtelectual ofiCIal. ..
Enquanto isso:a Economia já institucionaliz~da p'assava por sua propna revolução. Por volta de 1870, os conceitos "clássicos tradl~lOnals foram descartado::
sendo então substituídos pela análise da utilIdade margmal e pela teo,:a do eqUlh
brio geral do mercado, que possuíam um caráter mais técnico e ma_te,:,atl~o, A ~ha
mada Economia marginalista ou neoclássica foi cnada por academlcos. W,lliam
Jevons, Francis Edgewonh e Alfred Marshall na lnglaterra~ Léon Walras na França' Carl Menger na Áustria. No inicio desse desenvolVImento, a EconomIa perman~cia basicamente como uma doutrina política. Portamo, aEconomla ~ podena
·adentrar na universidade, e assim adquirir um caráter malS tecnlCO e a.cademlco, se
a POSi~ãO liberal (Iaissez-faire , pró-business) fosse aceita nas universIdades .. A Inglaterra foi o principal lugar em que isso de fato ocorreu, uma vez que as umversldades foram revitalizadas pelas reformas da administração púbhca de 1864. Portanto',"a Inglaterra teve particular importância na realizaçãO da r~,~~luÇâO neoclás':,:
sica (isto 'é, acadêmica),
Na Alemanha; houve um caso-teste diferente. As universidadesale~ãs já eram
instituições escolares especializadas muito antes das outra~; desde. o seculo XVI:!,
já havia cargos para economistas nas aulas de admmlStraçao. Corltudo, a pOSlçaO
política dos liberais do estilo inglês não era aceita na Alemanha, notável por sua
tradição aristocrática e sua burocracia governamental automana. Desse modo, o
mundo acadêmico alemãO, especialmente depois de 1850, era ou conservador, ou
voltado para políticas de bem-estar social (ás vezes ambos); tanto num caso como
no outro, não se aceitava conceder autonomia para o ~niverso ~mpresanal. e para o
livre mercado. Os economistas alemães fizeram multa pesquISa acadêmIca, mas
seu foco foi sempre a história institucional, e não as leis do mercado, Os desenvolvimentos recentes da Economia marginalista eram desquahflcados como sendo
construções irrealistas e até mesmo como ideologia capitalista. Alguns dos profesres de Economia alemães eram chamados de Kathedersozialisten (soclahstas de
em virtude de sua defesa de uma forma conservadora de socialismo. Isso
também compunha o pano de fundo da Sociologta nascente, Max Weber co~eç~u
sua carreira como economista, e tomou parte nas dISputas entre escolas nvals. hIstórica, marxiana emarginalista. Nos Estados Unidos, Thorstein V,;blen ~John R.
Commons eram ref6rmadores famosos e proponentes da EconomIA msutuclO~a
lista' na verdade, eles estavam levando a tradição alemã para o outro lado do Atlantico 'no mesmo momento em que as universidades amencanas estavam sendo reformadas segundo o modelo da Alemanha.

~~tedra),

., 1 raul'a olereceu um tipo oposto de caso-teste. Nesse pais os ideo'l
.b .
,
ogos
pro- usmess estavam ~o comando desde a década de 1830 e detinham o 'cOntrole
do ensmo de Econ~mla no ColU;ge de France e nas J:coles de administração. Estas
não eram
acadêmICas voltadas para a pesq"UlS'a .- m"as SInecuras
.
. lnsutUlÇOes
.
para
uma ehte politIca e econõmica mais interessada em discursos públicos do que em
teonas econômicas té~nicas. Por isso, o trabalho de Economia.avançada realizado
pelo maternatIco Antome Coumot não foi aceito nesse meio, assim como o t~abalho
do engenheIro de formação, Leon Willras, mesmo que este último, o inventor da teoO4I.do eqUlhbno geral, tenha sido posteriormente considerado o maior de todos os
teoncos da EconomIa. Walras acabou encontrando um p"osto de trabalho' na S '
d
.
'. .
u~
on e msptrou outro engenheIro, o ItalIano Vilfredo Pareto, a realizar novos desenVolVImentos no campo da teoria económica. Com uma idade J'á avançada P
.
d
, areto
h
'
c. egou a propOSIção e uma teoria cíclica na Sociologia, pa'ra acompanha~ sua teoria
cIchca da economIa. As umverSldades Italianas, renovadas no final do século XIX segundo ":' diremzes alemãs, .tomaram-se importantes centros de EconoIrna a partir
da mfluencla de Pareto. A Austria, que também tinha universidades 'no estilo alemão, mas com uma mfluência mais liberal, pró-business, foi o berço de outro dos importames plOnetros da teoria marginal, o professor de Direito Carl Menger. As univerSIdades escandmavas, com uma combinação de condições similares às da Áustn~ , também se tomaram centros da modema Economia neoclássica

"< O século XX ofereceu novas demonstrações dessa fórmula politi;a. O aperfeiçoamento da coleta de dados estatísticos por parte do governo na década de 1920
mcentIvou
teóricos dos modelos de contabiÚdade nacI' ona,
I
. ,.desenvolvimentos
d
com pnnCIplOS e mensuração que se tomaram bastante conhecidos, como O produto mtemo bruto (PIB). Os Estados Umdos logo se tomaram proeminentes em
Econo,:"a. em VIrtude do gr~nde número de cargos de professores que se tomaram
dlSpomvelS com a amplIaçao do sIstema universitário, que se tomou tão grande
que fez os outros parecerem mmúsculos. Ali, a Economia voltada para os negócios
não era apenas aceit~vel, mas foi adotada como principal ideologia, de tal modo
que, somente a trad,çao lIberal britânica era considerada normal. A importância da
pohtlca também foi ilustrada na Alemanha. Com a queda do conservador impé .
alemão e ascensão da liberal República de Weimar, na década de 1920, a Aleman~~
também começou a ocupar um lugar na Economia ortodoxa (estilo britãnico) . Cunosamente, o período nazista na Alemanha e o periodo fascista na Itália interferiram multo pouco na Economia acadêmica. A teoria marginalista, especialmente
em sua fonna pohtIca, desenvolvida por John Maynard Keynes, tomou-se uma ferramenta para uma administraçâo pública voltada para um modelo de bem-estar soCIal m~1S brando, adotado pela grande maioría dos paises no século XX. A principal
exceçao falo bloco soviético, onde. uma forma de economia nval foi entrelaçada
com uma IdeolOgIa polmca: o marXlSmo. Na Economia, a ciência social mais poli,
uzada, aInda, hOJe a teona geral mais aceita é aquela compativel com a politica dommante no amblto de cada país.
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A Psicologia torna-se independente
"A Psicologia é derivada de três pnncipais disciplinas: FilosofIa, Medicina e Pedagogia. A Filosofia especulativa, de Platão a Arthur Schopenhauer e RudolfLotze,
lidou com a mente e com as faculdades de conhecimento e percepção. Com o surgimento das pesquisas médicas no começo do século XIX, esse assunto começou a
ser investigado a partir de pesquisas sobre o sistema nervoso. As universidades alemãs foram os principais ce'ltros desse tipo de pesquisa por volta da metade desse
" século. A Psicologia Experimental surgiu de uma combinação de duas tradições; o
grande número de cargos em fisiologia , depois de seu primeiro período de expan" são, trouxe um influxo de fisiologistas , com seus métodos próprios, para o campo
da Filosofia, que era extremamente amplo , mas se encontrava estagnado. William
Wundt, formado como fisiologista, montou o pnmeiro laboratório europeu para
esrudar dados filosóficos da consciência humana utilizando métodos experimentais, na mesma época em que um médico pesquisador ainericano:WilliamJames,
estava fazendo a mesma coisa, A inovação de Wundt obteve grande sucesso' no
mundo acadêmico. Wundt e seus colegas, psicólogos experimentais, atraíram
muitos esrudantes, tanto da Alemanha quanto de outros paises, e foi a partir desse
grupo que as pesquisas psicológicas floresceram ao redor do mundo. Algulll3s décadas depois, a Psicologia alemã cnou a escola de Psicologia perceptiva da Gestalt,
com uma ramificação na Psicologia social, desenvolvida por Kurt Lewin.
Não obstante, na Alemanha, a Psicologia pemIaneceu uma especialidade dentro dos departamentos de Filosofia e continuou ligada a um assunto tradicional
dessa área, a consciência. Nos Estados Unidos, a Psicologia (mesmo com os trabalhos de laboratório feito por William James, foi protagonizada especialmente por
antigos alunos de Wundt) também começou como parte dos departamentos de Filosofia. Mas as universidades americarias estavam expandindo rapidamente o número de matrículas de alunos e, portanto, o número de faculdades; assim, logo no
começo do século XX foi possivel que a Psicologia se separasse da Filosofia e criasse seu próprio departamento. Foi durante esse período em que a psicologia lutava
por conquistar sua independência, que o programa do comportamentalismo se
cristalizou. Os comportamentalistas americanos declararam que as leis do comportamento externo deveriam ser o assunto da Psicologia cienUfiça, abrindo-se
mâo'dos esforços introspectivos para atingir um conceito ilusório e pré-cientifico,
a mente. De uma perspectiva sociológica, poder-se-iam considerar esses ataques
como a ideologia de uma facção acadê~ca que estava tentando, o máximo possível, distinguir-se da Filosofia para poder jUstificar a necessidade de separação dos
departamentos. O legado dessa batalha foi uma Psicologia americana essencialmente comportamentalista que levou cerca de 50 anos para admitir que a cognição
também poderia ser um objeto legítimo da investigação psicológica.
As rotas alemã e americana não foram as únicas direções seguidas'pela Psicologia. Na época do movimento de Wundt, nas universidades francesas e inglesas, a Fi-
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losofia era concebida como pouco mais do que um anacroniSmo medievaL 'Os psicó~
logos franceses e ingleses mais ligados à Medicina não tinbâm incentivo :!ilgum para
avançar sobre o terreno da Filosofia e assim transfonná-la'einuma ciência da consCiência. Em vez disso, a Psicologia foi imediatam:'Ílte anex!1da como uma parte da
ciência. Mas sem uma ancoragem na Filosofia, houve pouca ênfase na criação de teorias, de modo que os psicólogos franceses e ingleses ocupavam-S!' preponderantemente com aplicações práticas. Um biólogo de formaçãO, Alfred Binet, dés.envolveu
testes de inteligência na França; o explorador britânico FraEÍcisGalton trabalhou em
mensurações estaUsticas destinada a separar os geneticamenfe'stiperiOlj~ dps inferiores. As disposições elitistas pressupostas nesse tip!! ~ mel1!i~raçãO (oMm'objétos de
grandes controvérsias nos últimos anos; mas, dunllite dtcadas,elàii!foram ~éeitas
como uma versão "cientifica" da Psicologia experjmimtal. .' ;:'. ê
"
::, .
Uma tradição filosófica muito diferente foi 'desenvol~iía na RtÍ'ssi~_ Naquele
país, as universidades eram fortemente influenciadas pel<>'modelo aJ6nãO., inas
com um escopo filosófico menor. Os fisiologistas Ivan Pavi6'(' e V. Be:chtei'e~'abor
daram as questões de Wundt de forma mais radiq.l,invesdgando o;:ref\j!xos condicionados em animais. Isso deu início a uma.tradição de fAvestigação psicológica
que expandiu seus limites do sistema nervoso para a linguagém, que os russos chamavam de "segundo sistema de sinais". Esse materialismoifÓi. favorá. ·· Psicologia após a Revolução Comunista, e suaconexão.ccim'a Pe#g~giãpr' 'i;',u umfecundo campo de pesquisas sobre o de;;~nvoJvitIl~.nto ~<;I~~rian .'
. trci,j;ínporofli;~a·tante ramo que surgiu a partir da éscolaae Wu;:,<;It situôã'~ena.
balhos de Jean Piaget sobre'u desenvolvimenço éogniti~.ôdas crla!J.w.':Piagd:ài:ticulou a ênfase alemã e~ uma t~oria geral da mentecpr.Íi:uovos'iffi'ii.tii-jáis empíricos: em vez de pesquisaradujtos;êl.eusôu, primeiralÍlenle,seuslpr"()prios filhos e,
depois, instituições pedagógicasde·Génebra, paraestalitlecer o mOdelo dos sucessivos estágios das operaç·éesnl;eniais "ReCente.niente,eS~a "revolução cognitiva" finalmente superou os preconceitos c0tIlPortatIl.eWlllis\as, vindo a florescer nos dos
dois lados do Atlântico.. ·
' . .: :.. ... . .:.... ~
.'

. ' . Há ainda um outro ramo daPs~cblógia, a Psicologia clínica. A figura mais im·'portante desse segmento f9i Q:.médiCó vienense Sigmund Freud. Antes de Freud, a
Psicologia tentara sem sutésso encontrar as causas fisiológicas de disfunções psi· éológicas. Assim como ~undt, Marx, Adam Smith e muitos outros grandes teóricos;"Fre)ld também foi uma figura híbrida, Treinado como médico pesquisador,
fracassos.acadêmicos e o antissemitismo o forçaram a atuar fora do mundo acadêmico, trabalhando como clínico geral. Profissões práticas desse tipo gozavam de
pouco prestígio no mundoalomãi) daquela época, e Freud acabou motivado a criar
uma nova ciência a partir dos inusitados materiais empíricos fornecidos por seus
pacientes. Mais uma vez, o mundo prático oferecia os materiais factuais, e o mundo acadêmico,as orientações teóricas. Freud e seus seguidores nunca chegaram a
obter .reconhecimento no universo acadêmico da Psicologia alemã, mas sua influência foi muito grande nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde os psicólogos
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(ou ao menos parte deles) possuíam inclinações mais voltadas para a prática.
Embora falte ainda uma tradição de pesquisa sistemática no mundo acadêmico, a
teo,ria freudiana manteve vivo o interesse pelos elementos dinãmicos da personali-;;
, dade humana e da motivação, o que foi deixado de fora pela Psicologia acadêmica
~~ ';, com ênfase na cogniçãO pura ou pelos experimentos comportamentalistas com
-t; 'i animais de laboratório.
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A Antropologia conquista seu nicho
'0 ímpeto para o desenvolvimento da Antropologia veio, inicialmente, da descoberta das sociedades tribais na América, na África e no Pacífico. Esse material
inspirou filósofos sociais desde Hobbes e Locke, passando por Turgot e Condorcet.
Já não era mais possível explicar a sociedade europeia como um ordenamento divino, assim como o fizeram os filósofos medievais; e foram propostas várias teorias
para explicar como a sociedade mudou, por contrato social ou por evolução, a partir de um estado de natureza original. Essas explorações também tiveram impacto
sobre a Biologia. Carolus Linnaeus e Georges Buffon começavam a criar a taxonomia das espécies, e foram criadas as categorias "homem em estado de natureza" e
"homem civilizado". Isso foi um importante precedente para Darwin; porque agora os seres humanos eram colocados na mesma tabela, ao lado de macacos e outros
animais, isso quando não eram considerados como parentes destes. O termo
"Antropologia" foi cunhado no século XVIII, significando a ciência da biologia humana, e foi utilizada nos títulos de livros de anatomia.
A principal linha de desenvolvimento da Antropologia no século seguinte foi
uma parte da Biologia e de ciências sociais correlatas, com uma linha secundária
proveniente da história cultural, especialmente através da filologia (a história da
linguagem) e da história da arte. Embora teóricos sociais como Augnste Com te,
Herbert Spencer e William Graham Sumner tenham usado esse material em suas
teorias, eles estavam fora do círculo dos pesquisadores antropológicos, e tiveram
pouco impacto sobre a orientação dessas pesquisas, ao menos até o surgimento da
Antropologia social no século XX. As contribuições teóricas no campo da Antropologia que geraram maior interesse foram feitas por médicos e biólogos - como
George Waitz e RudolfWirchow na Alemanha, Paul Broca na França eJames Prichard na Inglaterra - que começaram a mensurar e classificar pessoas vivas de
acordo com seus tipos fiSicos e a pesquisar ossos antigos, descobertos por geólogos
ou por escavações acidentais. Esses "acidentes" não eram inteiramente acidentais,
evidentemente, porque eles aconteceram precisamente na época em que crescia o
interesse por essas descobertas, fazendo com que ossos antigos fossem noticiados,
em vez de serem meramente descartados por aqueles que os encontravam. O homem Neanderthal, por exemplo, foi descoberto por alguns operários em uma esca-
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vação no sudoeste da Alemanha, em 1857; eles levaram os ossos para um médico
da cidade, que os levou para a associação cientifica do.lugar. Esses cientistas amadores desempenharam um papel importante no decorrer do século'XIX, tanto na
Antropologia quanto na Biologia. Isso sedeu particuiarmente na Inglat~;"a,'onde
membros abastados da pequena nobreza, como Charlés DarWin, puderam devotar
suas vidas à investigação de fósseis e de relatos de viajantes. Ao mesm() tempo, os
antropólogos ingleses tendiam a ter uma mentalidade pouco teórica, de meros colecionadores, se comparados com a mentalidade mais sistemática e enciclopédica
, dos pesquisadores n~ Alemanha.
s.
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Por volta da metade do século, a Antropologia já contava com pesquisadores suficientes para fundar sociedades organizadas (em 1843 na Inglaterra, em 1,859' na
França e em 1869 na Alemanha), e as descobertas antropológicas eram regularmente comunicadas nos congressos de Biologia, Geologia é Geografia. A massa dos antropólogos havia crescido, e as descobertas "acidentais" davam lugar a expedições
organizadas, como aquelas que descobriram Troia em 1875 e Micenas em 1876: Na
década de 1920, as descobertas eram quase previsíveis, como a expedição chinesa
que descobriu os homens de Pequim, e as expedições britânicas, americanas e francesas que competiam umas com as outras por descobertas no Oriente Médio:
Não é possível considerar essas buscas por novas "descobertas" , ou mesmo essas descobertas acidentais como sendo eventos significativos, sem se ter uma noção daquilo que se pretent:iia com isso. O quadro teórico que orientava essas pesquisas girava em tomo da questão das "origens": traçar a sequência da evolução da
humanidade e assim preencher o vazio que surgiu com o declínio da explicação'bíblica para a criação. ,A teoria da seleção natural de Darwin ofereceu a formlllação
teórica mais elegante, que foi aplicada tanto para o desenvolvimento físico quanto
para o cultural; a partir da década de 1860, o modelo evolucionista ofereceu o'<1';,a- '
dro teórico para a pesquisa. Ele também deu origem a ,muitas teorias de superioridade,hereditária, racial ou outras (como, por exemplo, familiar), que deram suporte a programas políticos de nacionalismo ou eugenia. Essas teorias foram levadas
adiante especialmente por intelectuais não acadêmicos, que costumavam ter um
discti~so político. C6mo resultado disso, eles tinham poucó interesse nos padrões
que 'estavam sendo ê$t<tbelecidos ou nas pesquisas mais cuidadosas, preocupando-se mais em encontrar evidências para embasar seus programas politicos. Consequentemente, acadêmicôs como Georg Waitz, P.W.A. Bastian e Franz Boas atacaram os antropólogos, racistas, não necessariamente em virtude das divergências
politicas, mas pela le'~Idade aos padrões da comunidade Científica. Levando em
consideração o posterior surgimento do nazismo, é curioso que os antropólogos
alemães tenham sido os primeiros a desafiar cientificamente as teorias racistas, o
que ocorreu precisamente porque foi na Alemanha que se consolidou uma ciência
acadêmica. Segundo os padrões das universidades alemãs, as teorias,racistas sim.:.:;-

38

,.

,

'

1

plesmente ignoraram a evidência de que havia um constante processo de mistura
racial no decorrer da história, e que havia um grande cruzamento de grupos raciais
com a linguagem, bem como com outros traços culturais - em sumá, que raça não
era um conceito cientificamente útil".
Outra vertente que contribuiu para Antropologia veio dos estudos da história
culturaL O desenvolvimento da filologia nas universidades alemãs havia culminado
no começo do século XVIII, não apenas na história acadêmica Iidenida por Niebuhr
e Von Ranke, mas também nas pesquisas de história da linguagem, da arte, do Direito e outros campos da criatividade humana. Os irmãos Grimmcolecionaram contos
de fadas, marcando o início de uma Kulturgeschichte (história cultural), que se desenvolveu muito, estendendo as pesquisas até o passado da Europa, Oriente Médio e
Oriente. Esse movimento intelectual se espalhou naturalmente entre os estudiosos
mais tradicionais das universidades ingleSas e francesas, "ensejando as primeiras rupturas que acabaram por desencadear um tipo de conhecimento "moderno". Dentre
esses trabalhos inovadores estava a obra de Numa Denis Fustel de Coulanges (professora de Durkheim) sobre a religião grega e romana; o trabalho de Henry Sumner
Maine sobre o Direito, antigo, que formulou a famosa lei sociológica segundo a qual
as sociedades se movem do status para o "contrato"; e o trabalho de James Frazer sobre os rituais de fertilidade do pertodo pré-clãssico. Não seria exagerado afirmar que
o modelo de conhecimento alemão penetrou na Inglaterra especialmente através dos
clãssicos, que compreendia o núcleo da educação tradicional, na medida em que se
esperava que todos os estudantes conhecessem latim e grego. Inversamente, os clássicos deram um lar para a Antropologia nas universidades ínglesas, fazendo com que
ela fosse respeitada muito antes do que a Sociologia (que na maior parte das instituições da Inglaterra só foi respeitada na década de 1960).
Portanto, a Antropologia súrgiu de uma dupla atuação, dos historiadores culturalistas e dós pesquisadores de campo. Esses dois ramos foram finalmente reunidos na pessoa do fundador da Antrop010gia alemã, P .W.A. Bastian e de seu colega
inglês Edward Tylor. Ambos viajavam ao redor do mundo, o primeiro na condição
de médico em um navio, e o segundo como viajante aventureiro; ambos tinham interesse em religiões, línguas, artes e arqueologia dos diversos lugares, e por isso
sempre voltavam para Berlim ou Oxford com muitas novidades. No final de suas
carreiras, eles se acomodaram em diversos museus e em posições acadêmicas, e então tiveram a chance de sistematizar seus trabalhos. No final do século XIX, os interesses biológicos e culturais convergiam em torno da figura do pesquisador de
campo ; 'e a Antropologia cristalizou sua identidade cientifica sob,a rubrica de "o
estudo do homem".
Adentrando no século XX, a Antropologia já havia se estabelecido firmemente
nas universidades da Inglaterra, França e Alemanha, embora com diferentes rubricas: em alguns lugares, era considerada como parte dos departamentos de Filologia Clãssica, em outroS, nos departamentos de Biologia e Medicina, mas também
havia cadeiras independentes na Arqueologia, História ,da Arte, História da Reli-

gião ou na Võlkerpsychologie (Psicologia dos po~bs). Nos Estados Unidos,o BUTeau of Indian Affair' foi instituído em 1879, abrindo postos para antropólogos profissionais, ..f!~sponsáveis por catalogar as culturas indígenas, e os antropólogos come\ará:in á~:êonquistar cargos universitários'em museus e em departamentos -de
Antropologia e Sociologia. Sob a liderança doalemão Franz Boas (antigo assistente
dé,'Bastian), os antropólogos americanos tendiam a rejeitar a teoria evolucionista e
a defender descrições cultuiais detalhadas e a crença nos traços historicamente especific'os da difusão cultural. Na ·tradição alemã, enfatizavam-se as configurações
singulares da cultura, uma doutrina que foi transformada em uma posrura ética, o
"relatiVismo culrural", pela aluna de Boas, Rtith Benedict, para quem todas as culturas deveriam ser julgadas segundo seus próprios padrões de certo e errado.
, Mas nesse período de sucesso acadêmico"a A#tropologia enfrentou uma cIjse.
As questões que haViam efetivamente orientàdb 'aS pesquisas - as origens do ser
humano e de sua cultura -, produziram relatos detalhados e eVidências da difusão
cultural, o que mexia com as bases do modelo evolucionista, As pesquisas de campo apresentavam estudos minuciosos sobre a interação de muitas influências dis, tintas, As antigas agitações em tomo da tese bíblica da cIjação já haViam desaparecido há muito tempo, a popular doutrina das diferenças raciais estava caindo em
descrédito, e novas descobertas das conexões dos ancestrais dos humanos com símios já não , causava tanto impacto. O campo "coma o risco de cair num hiperemPirisrno" sem deixar uma marca' inte1êctuJI própria e nem pensadores ou
teóricos proeminentes.
'
Foi essa situação que abriu camin)lO,
Antropologia social. Na
estava tentando formar uma
França, no começo do século XX;,'Érniie .
sua recém-inventada Sociolocomurüdade }nte1ectu~1 que pudesse levar
gia. Nesse 'processo; ele demônstrou particular interesse pela Antropologia. O re. sultado,dissoJoi que a tradiçãO teórica de Durkheim se.tomou, para os antropólo", gos, a base Para a síntese de suas pesquisas empíricas, urna aliança entre campos
que prosseguiu na França através do sobrinho de Durkheim, Marcel Mauss, e de
pensadores:antropológicos/sociológicos como Claude LéVi-Strauss e Pierre Bour. dieu". De'IÍiodo análogo, Freud e muitos de seus seguidores utilizaram a Antropologia como fonte de eVidências sistemáticas quando o campo da Psicologia se fechou para eles na Alemanha. Na Inglaterra, essas.tradições teóricas foram importadas para a Antropologia por B~onislaw Malinowski e A.R. Radicliffe-Brown, que fizeram pesquisa de campo nas colônias britãnicas enquanto também ocupaVam
cargos acadêmicos. O resultado dessa combinação de trabalho de campo e teoria
foi o'moVimento conhecido como Escola Britânica de Antropologia Social, com
ênfase nos rituais, Símbolos e sua relação com a estrutura social. Na América, a escola funcionalista de Durkheim não causou tanto impacto na tradição alemã da
2. Trata-se.de um órgão do governo americano responsável pela administração dos territórios inAig~
nas (N.T.),

Kulturgeschichte promulgada pelos seguidores de Boas. Mas a recepção popular da
Psicologia freudiana na América abriu as vias para uma vigorosa tradição em
Antropologia psicológica, que enfáüzou a socialização cultural e os efeitos sociaiS ' '
das práticas de criação das 'crianças.
E finalmente a Sociologia
A Sociologia, enquanto a ciência geral dos fenômenos sociais, foi a disciplina
que teve as raízes mais diversificadas. Ela é derivada dos materiais produzidos pela
história e dos esforços de generalização que foram feitos pelos filósofos da história,
das preocupações dos economistas institucionalistas e históricos e dos dados coletados por administradores púhlicos e reformadores sociais, dos psicólogos sociais
e dos interesses dos antropólogospelas culturas primitivas e pela evolução humana. Mas cada uma dessas áreas se cristalizou como um campo de estudo autónomo,
com objetivos particulares (História, Economia, Psicologia, Antropologia), em vez'
de se preocupar com generalizações sobre a própria sociedade. Inicialmente;a SociolOgia adquiriu uma identidade independente através de moVimentos dé ideologia política e de reforma. Por isso, ela põde se desenvolver enquanto uma ciência
generalizante apenas nos lugares em que haVia um sistema acadêmico propenso a
aceitar reformas de esquerda-liberal. A'esse reSpeito, as condições soCiais 'para o
estabelecimento da Sociologia foram similares àquelas da Economia, embora a
EconomÍa clássica refletisse os Liberais (com "L" maiusculo) no sentido mais anti- '
go .;, enquanto reiVindicação de que os interesses comerciais fossem liberados da
dominação dos aristocratas conservadores - ao passo que:' Sociologia dependeu
dos liberais (com "I" minúsculo) interessados nas reformas voltadas, para o
bem-estar social, embora algumas vezes maritendo certo apreço pela tradição. A
Sociologia encontrou ce~ta dificuldade para obter apoio político, ou mesmo para'
ser toleradá, pois o grupo que a apoiava, embora amplo, não era muito poderoso.
No século XVIII, a Sociologia e a Ciência Política ainda não se dístingu(am elaramente;'eí'am apenas partes de uma cena intelectual amorfa: de um lado, haVia fi~,
lósofos sociais importantes, como Hobbes, Locke, Montesquieu, Roussealj, Turgot
e CondoÍ-cet; de outro lado estavam os professores alemães de ciência ad~inistra- '
tiva, com,:suas filosofias' do Direito e sua "estatística" descritiva. Durante a maior'.'.
parte ' do século XIX, essas tradições tiveram continuidade, mas a c~rt<i ponto o
mundo intelectual'se tomou altamente especializado e organizado em grppos bem
distintos. ~ História, a Economia, a Psicologia e a Antropologia foram se separando · gradu~lmente. Ao mesmo tempo, a RevoluçãO Industrial e a demdcratização
dos governos na Europa Ocidental deram início i moVimentos políticos é partidos
oriundoS'dás elasses urbanas. Isso conferiu à Sociologia um foco mais nitidamente
polítko', do"que antes. Os primeiros sociólogos/cientistas políticos (nesse momen.. tà:aindá"nlo era possível estabelecer uma distinçãO) foram homens como OConde
de Saint-Simon, Auguste Comte, Alexis de TocqueVille, Karl Marx, John Stuart
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Mill,Frederic Le Play e Herbert Spencer, que atuavam fora do círculo acadêmico e
dmglam-se maIS para uma audiência política. Encontramos no pensamentó desses
autores as_formulações mais significativas de importantes ideologias políticas que
desde entao, tornaram-se populares: O liberalismo em suas duas versões enquant~
lalssez-faire ("L") e enquanto estado de bem-estar social ("1"), comuni~m~ e con- .
servadonsmo corporativo. Se estendermos nosso foco para a segunda geração de
pensadores, os grupo dQS "sociólogos" do século XIX também inclui os fundadores
das comumdades utópicas, corno Charles Fourier, bem como os primeiros ideólogos do fascIsmo, corno Arthur de Gobineau.

.. .0 m~is importante para o desenvolvimento da Sociologia foi a atuação daqueles ~nd1Vlduos que combmavam urna onentação acadêmica com seus interesses
polItIcos e SOClalS. Urna dessas figuras foi Auguste Comte, formado no quadrq das
CIênCIas naturais, na importante École Polytechnique de Paris. Auguste Comte intentou partIr da Ideologia politica de Saint-Simon e construir urna ciência social e
para tanto,. cunhou onome "So~iologia". Inicialmente, Comte pretendia quesu;
nova CIênCIa fosse aceita na PolItecmca. Somente depois de ter falhado nessa tentativa que ele se ~oltou para a política, e então fundou sua "Igreja" positivista en. quanto um mOVImento político destinado a reformar a sociedade. Outro intelectual que dese~pehhou um papel híbrido, cOmojá vimos, foi Karl Marx, que teria
SIdo um notavel professor de FlIosofia, se ele não tivesse sido afastado da universidade por cIrcunstâncias políticas. Ele compensou essa situação criando uma teoria
geral a ~amr de suas ideias revolucionárias. Um terceiro caso desse tipo foi Le
Play, o um~o pesquisador de campo dentre esse grupo de autores. Ele articulou
sua formaçao como engenheiro com um interesse peJa política conserVadora em
seus metIculosos estudos sobre a família europeia (A família, antes como também
agora, era o tema preferido dos conservadores.) TocquevilJe se diferencia dos ou- ·
tros; embora fosse um p~litico não acadêmico e umoficial de gabinete, ele combinou observações ongmals com um raciocínio generalizante ·em suas viagens e em
suas pesquISas hlstoncas. Tocquevllle foi realmente o último dos filósofos do
Esclarecimento, articulando todos os papéis intelectuais, à moda de um Turgot ou
um Montesquieu.

A fraqueza institucional desses pensadores soci;is era devida ao fato de que
sua~ IdeIas tInham tanto apeJo entre os movin:entos políticos, que dificilmente podIam tornar-se a base para uma comunidade de pesquisadores especialistas. Essa
onentação maIS estmamente ~eórica dependia de Urna colocação acadêmica. Pes. qUISas empmcas começaram a ser realizadas no século XIX, mas em sua maioria
.• por admmlstradores públicos. O maior montante desse tipo de pesquisa foi feito
ii: na Alemanh~. E~ 1872, un;' grupo de professores e administradores alemães orga.•..: mzou a Verem for SOZIalpolztlk (SOCIedade de Política Social) . Mais tarde, Max Weber fez parte desse grupo, mas acabou por considerar que seus objetivos eram de'i
.. :. masladamente concentrados na coleta de informações e na formulação de políticas
·de bem-estar SOCIal para que fosse possível, a partir disso, criar qualquer insight

mais generalizado sobre a sociedade. Na Inglaterra, um tipo de trabalho similar foi
realizado pelas comissões investigativas do governo, que procurava conhecer a si-·
tuação das fábricas. Uma maior aproximação com urna perspectiva teórica foi feita

na década de 1830, pelo astrônomo belga Adolf Quetelet, que se dedicou a estudar
as estatísticas oficiais das taxas de natalidade e mortalidade, de suicídio, de crimes
e assim por diante, e a partir disso elaborou a proposta de uma ciência de "Física
social". Infelizmente, as leis de Quetelet resultaram em pofico mais do que na computação de algumas probabilidades simples e na demonstração de que as taxas de
mudança da população ou dos crimes poderiam ser previstas a partir dos dados
dos anos anteriores. Inicialmente, as estatísticas de Quetelet geraram um grande
interesse, que logo desapareceu, tão logo se constatou que a estatisticas não tinham nem um grande uso prático, nem contribuiam para o avanço da teoria.
A Sociologia começou a penetrar nas universidades por volta do final do século XIX. Nos Estados Unidos, isso aconteceu no mesmo período em que ocorria a
revolução da universidade, quando muitas novas universidades estavam sendo criadas, enquanto aquelas já existentes eram renovadas, com a institUição de cursos dó·
graduaçãO voltados para a pesquisa e com as mudanças nos currículos, que passavam a incluir assuntos mais modernos. Essas universidades eram remodeladas segundo os padrões alemães, mas conservavam alguns traços americanos. Elas eram
controladas por um presidente, não por uma faculdade, e tinham como orientação
expandir ao máximo o número de matrículas e de conseguir apoio público por todos os meios possíveis. Com isso, as universidades americanas eram muito mais
abertas para novas disciplinas do que as universidades alemãs, porque bastava apenas a aprovação do presidente, dispensando a autorízação das faculdades. As universidades americanas até podiam estar sob a autocracia de seus presidentes, mas
puderam escapar da autocracia dos professores tradicionalistas, que queriampreservar a todo custo as suas áreas contra qualquer inovação. Enquanto as universidades alemãs tivessem urna postura esnobe de hostilidade em relação às disciplinas práticas, as universidades americanas eram altamente receptivas, dada a precedência dos interesses administrativos sobre os interesses das facções acadêmicas, e
aqueles ditavam que a universidade deveria atrair estudantes por todos os meios
possíveis. Aumento no número de estudantes significava aumento nas mensalidades, nas doações de ex-alunos e de fundos estatais - q1l,e eram vitais para as finanças das universidades americanas; mas que não eram questões enfrentadas pelas
universidades alemãs. As universidades americanas eram voltadas para o crescimento, o que significava que O número de faculdades estava em constante expansão, ao contrário da situação europeia, onde a regra era apenas um professor detivo para cada área .
Por causa dessas condições, as novas universidades americanas logo incorporaram todas as variedades de ciência social, e logo alcançaram uma liderança, ao
menos quantitativa, no volume absoluto de pesquisas. Aconteceram numerosos
movimentos de reforma social na América durante o século XIX,'inclusive por par-
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, te de seguidores de Comte, üi:ütadores das organizações britânicas de reformas liberais, dentre muitos outros, Em 1865, os mais respeitáveis desses grupos se amalgamaram na American AssociatiOn for the Promotion of Social Science', e foi a partir
dessa sociedade que vários especialistas se dividiram para formar suas próprias associações profissionais e demandar um espaço próprio nas universidades. As primeiras a entrar nas universidades foram a História e a Economia, na década de
1880, depois a Sociologia, a Antropologia e a éiência Política, na década de 1890;
foi tam~ém nas universidades americanas que a Psicologia conquistou pela primeira vez uma posiÇãO separada dos departamentos de Filosofia, o que ocorreu
por volta de 1910, O primeiro departamento de Sociologia teve lugar na recém-criada Universidade de Chicago, em 1892, e as outras universidades logo seguiram esse exemplo.
,
A Sociologia, assim como as outras ciências sociais, conquistou seu lugar na
academIa porque seus temas políticos e práticos estavam em sintonia com a atmosfera predominante do liberalismo e com a ênfase na expansão universitária. Ao
contrário,.a menos política e prática das ciências sociais, a Antropologia, enfrentou
maIOres dIficuldades no âmbito das universidades americanas, uma vez que havia
menor interesse por suas discussões e, portanto, pennaneceu menor do que as'outras ciências. Em muitos lugares, a Antropologia permaneceu nos departamentos
de SOCIOlogIa até a década de 1940, e nas escolas menores até mesmo depois dessa
data. Na Europa, o caso foi outro, pois a Antropologia já era respeitada tanto intelectualmente quanto politicamente, muito antes que a Sociologia tivesse conquistado seu propno nicho acadêmico.
, O resultado disso foi que, na América, a Sociologia preocupou-se excessivamente com os 'problemas sociais" ,dando pouca atenção para o desenvolvimento e
para o teste de teorias explicativas. Na medida em que uma teoria se fazia necessá',ria, para oferecer uma justificação intelecrual para os dados, os primeiros sociólogos americ~nos recorriam às populares doutrinas do evolucionismo ou da Psicologia social produzida nos departamentos de Filosofia. Dado que a Psicologia ainda
não ha",~ r~mpldo com a FIlosofia e constiruído um departamento próprio, era
amda não tao comportamentalista, e sua ênfase na cognição foi transformada em
uma Psicologia social por Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, W.L
Thomas, entre outros, que se tomaram conhecidos como teóricos do interacionismo simbólico. Essa Psicologia social também teve ressonâncias políticas. Os sociólogos amencanos não eram refonnadores liberais, nem radicais nem conservadores; eles desejavam ver a América como uma terra de ignaldade ou oportunidade, e
1

3. Ess.a associação .fOi fundada com a finalidade de discutir questões sociais e disseminar conhecimentossobre a socl~de, a partir de u~ perspectiva não partidária. Durante seu período de arividade, que se estendeu até 1884, oferecE:u orientação para a realização de políticas públicas de diferentes
selores (N.n.

a Psicologia social era voltada para os indivíduos e os pequenos grupos e, portanto,
longe de abraçar questões sobre a estrutura SOCIal, a nqueza e o poder.
Na Inglaterra, a Sociologia encontrou muita dificuldade para mgressar n~
mundo acadêmico. As universidades da elite soctal e mtelectual, de Oxford e Cam
bridge, não admitiriam uma disciplina que consideravam ~ornoplebeta e vaZIa. de
conteúdo intelectual.mente respeitável. A SOCl,ologla bntanlca encontrou abngo
primeiramente na London School of Economics , fundada pelo SOClabsta FabIano,
Sidney Webb, e conseguiu algum avanço teórico ao ass,?clar-se com a Antropologia. Uma associação sociológica britânica foi fundada em 1908, sob a hderança ~e
planejadores públicos e filantropos. Dados seus recur:os escassos, a SoclOlogl~
Britânica teve pouco impacto até Omomento de expansao do recrutamento de alu
nos nas universidades nas décadas de 1960 e 1970.
As maiores contribuições teóricas da Sociologia vieram das universidadeS con~..
tinentais. No final do século XIX, alguns filósofos com interesses SOCIOlógiCOS, dee,
senvolveram seus trabalhos a partir das doutrinas políticas populares de Herbert
Spencer e Karl Marx. Alguns deles desenvolveram as analogias biológicas de~er7
bert Spencer, produzindo modelos de sociedade enquanto um organismo (Albert
Schaeffle, P. von Lilienfield, René Worms) , enquanto outros mcorporaram partes
das teorias de Marx (Ferdinand T õnnies) ou da filosofia neokanllana das formas
sociais (Georg Simmel). Mas esses teóricos não conseguiram ~or:quistar uma pO~'
ção segura na Filosofia. Sua Sociologia era marcada pela assocJaçao com OIIberahsmo e, em alguns casos, com o positivismo - a doumna que postulava que os métodos,da ciência poderiam ser utilizados para resolver problemas SOCl~IS. Esse era o
slogan utilizado pelos reformadores na Inglaterra e pelos rev~luclOnanos na França, consequentemente, era abominado na Alemanha absolutISta. A SoclOloglaeril
excluída porque descendia de uma ideologia estranha à poUlIca predomma~tç na
Alemanha. Simmel e T õnnies foram impedIdos de assumIr cargos de professores
efetivos na Filosofia por quase trinta anos - até os psicólogos conseguiam atinglr
tal status com cerca de quinze anos, e cargos acadêmicos mais comuns com menOS
tempo ainda.
O maior sociólogo alemão, Max Weber, não começou sua carreira na Filosofia,
mas nas pesquisas voltadas para a história do Direito e da Econo:rua. Entretanto,
ele foi muito além dos estreitos objetivos dos hlStonadores alemaes, lidando com
esse material a partir de uma perspectiva mais generaliz'ante, derivada da SOCIologia, à qual ele foi apresentado ao participar de várias associações de reforma liberal.
Weber também teve certo interesse, um tanto CéllCO, por Marx, cUJos seguIdores
estavam começando a tornar-se politicamente importantes. Weber teve umamten-

4. Este termo designa os membros da agremiaçãO socialista, Fabian Society, fundada na, Inglaterra em
1884, e que ainda permanece atuante. Seu ~bjetivo.conslSte e~ propor mudanças de caraler social-democrata, através de mudanças gradu3lS na SOCIedade, .
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çãe instrumental ao fundar a Sociedade Sociológica Alemã, em 1908, e se esforçou
mUIto maIS em lentar quebrar a barreIra dos preconceitos políticos que preJ'ud' _
.
'ól
d
Ica
seus amIgos SOCI ogos e esquer istas, como Georg Simmel e Robert Michels.
campanha deWeber contraos juízos de valor foi um esforço para romper com os
do nacIOnalIsmo polItico, que Impediam a Sociologia de ser reconhecida
·ac.d"m,icame:ntle . Ele nunca c.hegou a obter sucesso nessa empreitada, e as doenças
psiCOSSC)ffi;áti',as que o mantiveram afastado da vida acadêmica durante muitos
devem ler sIdo, ao menos em parte, resultado de suas crises de consciência reU<lanles .de seu comprometimento com essas questões. F~i somente durante O
penado .em que VIgorou a .República de Weimar, quando o liberalismo torrespeIt~vel, que a SocIQlogla encontrou um lugar nas uni~ersidades alemãs.
pUlral"le essa epoca, houve um momento de erupção intelectual, que incluía inteIIberrus como Karl Mannheim, bem como marxistas, co~o Gyõrgy Lu~
Max Horkheimer e Theodor Adorno, que durou até a tomada do poder pelos
na;dsltas, quando a SoclOlogla voltou a se enfraquecer.
A Sociologia de Weber oscilava entre a ênfase particularista do historicis
e as teorias generalizantes do positivismo. Durkheim, primeiro propon:~
. de uma teona geral da SOCiologIa, não teve que fazer esse mesmo tipo de conces- .
na França. Co,:, a queda do Segundo Império, de Napoleão IiI, eriI 1870~ a joTerceIra RepublIca demonstrou-se favorável às polfticasliberais. Durkheim
um ardeme republIcano e um reformista social intermedián'o d '
d
.
d
b'l'da
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..
' elensor o pae a esta I I de SOCial, da Justiça social e de paz no mundo do trabalho.
tambem leve certa vantagem.para fazer Com que essa nova ciência, a Sociolofosse aceita, porque na França o sistema educacional estava passando por pro~;Ç"SSC)S de transformação e expansão precisamente naquele.mOlnento. A República
S!:·,cent<,m enl:_e haVIa cnado um novo sIstema de ensino público, que retirava a edu;."A·, ;:;.'·,ca<;ao das maos da conservadora Igreja. O jovem Durkheim éia um protegido de
bard, dlretor do EnsInO Supenor JUnto ao Ministério' da Instrução PúbI'
O enVIou para a Alemanha para que depois pudesse traier relát~s sobre o ~~: .
do sls~ema umversltáno daquele país. Para' preencher .as vaoas nas escolas
o SIstema universitário teve que ser reformado, de modo ;ue pudesse caprofessores para essas tarefas, e Durkhejm se tomou professor de Pedagoportamo, exerceu, grande influência sobre todo esse processo. Todo o sistema
.
passou por uma reforma, e concomitante aconteceu uriI momento de
:,,,, e1l"'>"'O tntelectual, comp~rável àquela que ocorrera no século anterior, na época
:,';};E,iq~IS j'ef,)rrnas educaCIOnaIs na Prússia.
.
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. 'Em virtude de Suas sagazes manobras administrativas e de seu brilhantism
Durkheim foi capaz de transformar sua cátedra de Pedagogia em um~
,',e:,m!!ra de SOCIOlogia, a primeira de continente. O posto da Sociologia já havia sido
nos Estados Umdos. Mas o sIStema universitário francês era comrolado por
eltte arrogante e o Interesse em reformas sociais e em políticas públicas que
SIdo suficlemes na América, não era o bastante para legItimar um ~ovo
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campo de estudos na França. A tarefa de Durkheim consistiu em tomar a Sociologia intelectualmente respeitável na comparação com as demais áreas acadêmicas,
Ele fez isso articulando sua formação em Filosofia, que o capacitara para fazer generalizações teóricas, com a análise de materiais empíricos, que ele tomou das pesquisas realizadas por sociólogos não especializados. De Quetelet, ele se apropriou
dos estudos sobre as taxas de suicídio , mas as trabalhou segllndo o método mais ci. entífico, de realizar comparações'sistemáticas e estabelecer causas e correlações,
Com os historiadores, como seu Professor Fustel de Coulanges, ele aprendeu a importância de comparar códigos legais, estruturas familiares e a observar suas conexões com as diferentes formas de· organização social. Nas pesquisas de campo dos
antropólogos, ele encontrou material para construir urna teoria geral do simbolismo, dos rituais e da moralidade. Em todos esses contextos, Durkheim sempre enfatizou que a Sociologia deveria ser uma ciência que utiliza os métodos experimentais, isto é, que torna todas as teorias enquanto hipóteses a serem testadas através
de comparações sistemáticas controladas.
Assim como outros sociólogos, Durkheim tinha suas inclinações políticas e
preferências ideológicas. No entanto, ele foi consagrado corno o mais bem-sucedido dos fundadores da Sociologia não apenas por ter estabelecido essa disciplina
na elite do sistema universitário francês, mas também porque ele lhe conferiu urna
teoria e um método próprio, permitindo que ela fosse edificada também em outros
lugares. Dado que o rival acadêmico mais imediato da Sociologia era a Psicologia,
Durkheim teve muito trabalho para distinguir claramente o nível de análise sociológico do nível de análise psicológico. Durkheim foi o sociólogo arquetípico porque, institucionalmente, ele teve que ter toda a clareza acerca daquilo que torrrava
a Sociologia uma ciência autõnoma, com seu próprio campo de investigação. Em
virtude do caráter altamente elitista e centralizado do sistema no qual Durkheim
atuou, seus discípulos formavam um grupo bastante pequeno, que foi muito abalado pelas baixas provocadas pela Primeira Guerra Mundial. A teoria durkheimiana
sobreviveu na França principalmente na Antropologia; também foi na esteira da
Antropologia social que ela foi recebida na Inglaterra. Mas nos Estados Unidos,
com seus grandes departamentos de Sociologia e com seu caráter eclético, a Socio:
logia Durkheimiana encontrou um porto segllro, garantindo sua identidade enquanto uma comunidade ·intelectual.
Encerramos a presente análise no século XX. Depois desses começos promissores na Alemanha e na França, as convulsões da política mundial fizeram com
que boa parte da Sociologia passasse a ser feita nos Estados Unidos. Os nazistas
odiavam a Sociologia, e no período que se estendeu de 1933, com a ascensão dos
nazistas ao poder, até o final da Segllnda Guerra Mundial, os sociólogos alemães
ou foram mortos, ou se refugiaram em outros países. A ocupação alemã na França
também levou muitos sociólogos a escapar; ao contrário do que se passou com os
alemães, que em sua maioria permaneceram nos Estados Unidos, os franceses (inclusive Claude Lévi-Strauss) acabaram retomando para casa depois da gllerra. A
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Inglaterra, como vimos; não aceitou a Sociologia em seu sistema acadêmico até
" muito tempo depois desse período. O resultado disso foi que os Estados Unidos se '
tornaram uina miscelãnea da Sociologia mundial e experimentaram uma mistura e
um desenvolvimento de diferentes posições. A conjunção da riqueza com a grande
extensão do stStema umversnáno ,dos Estados Unidos lhe ofereceu as condições de
assumir a lideraiiça m~ndial durante um tempo, tanto no domínio da teoria quan, to das pesquisas. Isso também engendrou o fim ,d ocaráter nacionalista das traai~
ções sociológicas, uma vez que, em sua maior parte, os sociólogos haviam deixado
suas pátIi;!s e ,migrado para outro lugar.
,
Porvolt~ da década de 1970, os padrões mundiais da Sociologia novamente
mudavam de,rumo. A vigorosa expansão dos sistemas universitários britânicos e '
eur?peus colocou a Sociologia em um novo patamar, em diversos lugares. Mas
, agora.chegou o momento de nos voltarruos para a história interna da Sociologia _
de não mais olhar para suas bases institucionais, mas para quatro de suas maiores
tradições de ideias.
'

1

A tradição do conflito

;
o combate é o pai de todas as coisas ... O que
diverge consigo mesmo concorda: hannonia de
tensões retornantes, como de arco e lira.
Heráclito, 500 a.c.

A linha de pensamento que enfatiza o conflito social remonta a muitos séculos.
exJpressãlo pode dar a entender que ela estuda somente eventos dramáticos mas,
navelrdade, sua perspectiva é muito mais ampla, inclui tudo o que acontece na soeieSeu principal argumento não é simplesmente o de que a sociedade consiste em
:.cclrúlito, maso de que, quando o conflito não é explicito, ocorre um processo de do,' rnLimlção. De acordo com sua concepção, a ordem social é constituída por grupos e in,': diivíc!u()s que tentam iinpor seus próprios interesses sobre os outros, sendo que podem
não irromper conflitos abertos nessa lUla para obter vantagens. Designar essa abor::ruLgelnde perspectiva do conflito é algo um tanto metafórico. Essa palavra põe o foco
somente na ponta do iceberg, nos eventos espetaculares como revolUçãO, guerra ou
,
sociais; 'mas esse ponto de vista também se refere ás estruturas normais
dos grupos de ip.teresse dominautes e subordinados, que constituem a maior parte do
iceberg, aquela que pennanece submersa.
Raras vezes essa visão do conflito foi popular. Os sociólogos do conflito geralmente permaneceram no subsolo intelecrual. As visões sobre a sociedade que costumam
ser predominantes são aquelas que a apresentam a partir de um quadro mais favorável,
seja enquanto algo baseado sobre entidades religiosas que sustentam o mundo social, seja enquanto algo que se alicerça sobre crença secular na bondade do legislador
ou na intenção caridosa das elites estabelecidas. Para os sociólogos do conflito, essas
justificativas são ideologias que encobrem o autointeresse de grupos, que se escondem
sob esse manto. Obviamente, aqueles que fazem esse tipo de afirmação não são muito
bem-vindos nas camadas dominautes da sociedade.

Não obstante, o ponto de vista do conflito acabou emergindo, especialmente
nos lugares em que seus membros foram observadores politicamente astutos.
Encontramos exemplo disso na Itália da Renascença, com Nicolau Machiavel, que
esteve em exílio em virtude de um golpe de estado em Florença; ou ainda 2000
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anos antes, com Tucidedes, também noex!lio, que esc~e;'e~ solire os conflitos qúe
aconteceram em sua term natal, Atenas. Mais remotamente, temos' conhecimento
da visão do conflito do maquinador esiadist. hindu, Kaiúilya, edo .antigofilósofo
chinês, Mo Ti .. O pontddevista do conflito tainbém'eniergiu em todos os lugares
em que se tentou escre:ver história se"!"IIlerlte, ém tbdo~oslugares em. que se foi
além das crõmcas sobre'os gloriosos feitos dos reis e se tefltOU analisar o.queacon-'
teceu em dado momen~oJlist9rico e porqué.Emlargimedida,.a história é o arqui_ .
vo do conflito, da g,;,erra, das ascensões políticaS, das manobras das JácçÕese das.
mud~nças. E isso é válido.mesmo quando se escrevénão àperiâs ahistória do Esta- •
do, mas também de uma instituição idealizada, comoaTêligiãO. A história deeada
Igreja - cristã, muçulmana,budista, ou qualqueroutra~ rÍãoünpoita o quanto sua
doutrina pregue o all)oro)1 o pacifismo - foi, no entanto; uma história di(luta, de
divisões, de persegl)içõés, de conflitos, frequentemente enttelaçadacomfacções
econõmicas e políticaspresentes na sociedade maisatupla. Portanto, os sociólogos
do conflito sempre tenderam a' focar emmateriais históricos e a se preocupar com
padrões de mudanças de-Jongo prazo. Essa tradição intelectual também .podê ser
chamada de tradição "histórica" ou tradição "histórica do conflito" na Sociologia.
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Algu~. mom:tntos mais importantes 'd~ tradiçã~- do~~nflito .
.

1800-1840

•

'

.

.

-

Economis~ clássicos:

.

'. ' "

.

.

.

Econorriiâ bistórica alemã:
Realpo(iÍik

.

1870-1900
1900-1920·.. ·

J

. Hegel '

Ricardo "

1840-1870

-,'

Niçtzsche . .

. Maienalismo dialético de
· En~els.

WeberlMicheJs -,'

Teonas m~rxistas

Simmel

do impe.rialismo .

1920-1940.::.

Lukács ,
Gramsci

Ssc0la' de Frankfurt

5oci~1~gos da ciência
~arxistas

1940-1960"

GerthIMills

Teoria .F:uncionalista
do Conflito: Collins

Teoria organiz;tclonal
TeOria da estratificação
Sociologia P<;>Utica

196().1990 .

Teoria do conflito
Dahrendorf·
Lensk(
Collins
. Teoria da
estratifÍcaçâç sexual

Neomarxismó e neoweberiànismo
Teotiados.Sistemas Mundiais
Sociologia.Hisrôrica das Revoluções,
"dos Movimentos Sociais·e do Esrado ...

A posição fundamental de Karl Marx .
Poderiamos começar nossa discussão sobre a tradição do conflito com diversos
pensadores. Mas, para nossos propósitos, será mais útil começarmos com Karl Marx.
Aquilo a que hoje Se refere como sendo o pensameino de "Marx" é, na verdade, mais
um símbolo do que a obri de um individuo. Marx é o centro de ul1!a tradição que,
.maiS do que.qualquer outra, representou o conflito. Ela também se torn()u a doutrina de um movimento político - que foi revolucionário em um determinado momento, mas desde a vitória dos comunistas na Rússia, em 1917, e posteriormente em outros lugares, o. marxismo passou a operar como um manifesto oficial do governo.
Como resultado disso, o marxismo sofreu diversas cisões e'variações, correspondentes às disputas políticas no âmbito 'dos regimes comunistas.e dos movimentos revolucii:mários espalhados por todo o mundo. Para alguns intelectuais, essas conexões
políticas e essas aplicações práticas são parte do apelo do marxismo, mas são também as responsáveis pela considerável repulsão por parte de outros. ConsIderando.,
todas essas questÕes, nossa principal preocupação aqui será com as.contribuições intelectuais do marxismo para um entendimento mais realista sobre o mundo, enquanto uma situação de donlinação e conflito. Isso 'significa ignorar as linhas socialistas e
comunistas, sejam ortodoxas ou não ortodoxas', para nos concentrarmo.s nas ideias
qllese mostraram mais valiosas nessa linhagem marcada pelo nome de "Marx". A
própria existência de regimes comunistas no mundo atual e a forma de seus conflItos internos não poderiam ser entendidas se a tradição marxista nâo houvesse maugurado a linhagem da Sociologia do conflito.
"Marx" é um simbolo, dentre outras razões, porque ele misturou vários ingredientes das análises do conflito que existiam antes dele. É bastante difundido; por
exemplo. o fato de que ele utilizou a filosofia de Hegel. O que ecrucial em relação a
Hegel é que ele deu mais atenção ao conflito do que qualquer outro filósofo desde
Heráclito. Hegel foi o. último dos grandes filósofos do Idealismo Alemão; e estava
dentre os mais dinâmicos. Kant havia demonstrado que a realidade nunca é VIsta
em si mesma, mas sempre a partir de nossas ideias subjetivas, incluindo as catego-.
rias de. tempo e espaço. Hegel havia tomado essas ideias menos s~bjetivas, .bem
como menos estáticas, e;,plicando"as como desdobramentos gradualS'do'Espmto,
que cria o próprio mundo. Em 'certo sentido, Hegel (assim como Kant antes de!e)
estava defendendo uma visão religiosa sobre o mundo, numa época em que a Cleneia florescia. O Espírito é Deus, 'mas concebido de forma herética e modificado
. para incluir as transformações históricas e o mundo físico, cujos segredos estava,:,
sendo .progressivamente revelados pela ciência. Para se contrapor a esse cresClm:ento da Química, da Física e da Biologia, Hegel deslocou sua defesa do ·Espmto
para o reino humano da consciência. Filosofia, religião 'e direito nâo são apenas .
realidades subjetivas, mas também possuem urna história e demonstram o Espínto
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evoluindo de um grau inferior até um grau de esclarecimento mais elevado. Desse
modo, Hegel desejou mostrar que a ênfase excessiva no mundo material, representada pela ciência, era um estágio meramente passageiro no desenvolvimento do
Espírito. A consciência humana deveria, necessariamente, passar por esse estágio
no qual toma as aparências externas como se fossem a essência das coisas; o Espírito, que é ideja pura, ext~rioriza-se em um dado estágio como a ideia das coisas materiais. Isso porque o Espírito está separado de si mesmo; ele está alienado e reificado - te·= os posteriormente apropriados por Marx e seus seguidores para construir
sua própria visão de munçlo. No futuro, entretanto, o Espírito se tomaria inteiramente autoconsciente; os seres humanos perceberiam que eles e o mundo são
Deus, são o Espírito. O milénio seria realizado.
Como em todos os modelos religiosos ou quase-religiosos:é difícil visualizar o
objetivo último do sistema de Hegel em termos concretos. O misticismo inicial de .
Hegel (formulado no conturbado momento das refonnas nacionais alemãs, em resposta à Revolução Francesa) deu lugar a uma defesa ideológica das leis da monarquia prussiana, enquanto representação de uma espécie de perfeição histórica e racional. Entre 1830 e 1840, quando Marx ainda era um estudante, o sistema de Hegel
já estava bastante consolidado entre os jovens liberais e radicais, que pretendiam levar esse sistema ainda mais adiante. Para Hegel, a religião havia sido Uma força progressista, que apontava a direção para a história futura e para a superação da alienação humana. Para os "Jovens Hegelianos" de 1830 e 1840, a religião era claramente
um instrumento do autoritarismo prussiano, que deveria ser desmascarado ou drasticamente purificado. Alguns, como David Strauss, utilizaram o novo conhecimento
crítico para apresentar Jesus como uma figura histórica, meramente humana; outros, como Bruno Bauer (professor de Marx), defendiam uma religião inteiramente
" baseada no amor, sem qualquer sanção sobrenatural ou dogmas conservadores. Outros ainda, como Ludwig Feuerbach, atacaram a própria base do idealismo de Hegel,
virando-o de ponta-cabeça, ao insistir que' o mundo é inteiramente materialista. O
poder da ciência, que Hegel procurara flanquear e restringir a uma etapa do progresso idealista, continuava a crescer, e a religião já não era mais defendida pelos intelecruais, mas imposta pela força bruta do Estado ortodoxo.
OsJovens Hegelianos constituíam o ambiente de Marx. Ele partilhava dos seus
principais entusiasmos: o ateísmo e o materialismo. Mas Marx era um intelectual
ambicioso, destinado a ir mais adiante. Ao contrário de seus pares, ele era muito
mais politizado. A atitude me.ramente intelectual e apolítica dos demais provocou
nele apenas desprezo, assim como a compassiva e utópica religiãO do amor pregada por Bauer e Feuerbach. Numa époéa em que Hegel vinha sendo criticado por
seus colegas, Marx defendeu Hegel como sendo superior a todos aqueles que vieram depois dele, precisamente por ter visto que a história tinha uma dinâmica de
longo prazo, que se movia no decorrer de certos estágios inevitáveis, e não depen-
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dia de esquemas utópicos ou do pensamento desejoso dos individuos de cada época. Marx também se sentia atraído pela ênfase explícita no conflito, que estava presente no esquema de Hegel. Essa ideia foi construída no ãmbito da lógica de Hegel e se tomou a força motriz de seu sistema. São as contradições lógicas, que Hegel
descobriu em cada conceito filosófico, que produzem uma dialética e, portanto, a
mudança. Para Hegel, a história da Filosofia era a chave p"ra a história do próprio
mundo. Posteriormente, Marx considerou esse tipo de esquema como ideologia.
Mas ele precisou apenas invertê-lo para tomá-lo correto: Hegel tinha o mundo sobre sua cabeça, e Marx teve apenas de colOCá-lo sob os pés. Portanto, ao contrário
de Feuerbach e dos outros materialistas, o materialismo de Marx mantém a visão
histórica de Hegel- com suas inevitáveis contradições, transformações e estágios
de desenvolvimento, que incluem os resultados utópicos.
O hegelianismo foi a primeira aquisi~o inteiectual de Marx, e permaneceu
como O quadro fundamental para seu pensamento no decorrer de toda sua carreira.
No começo da década de 1840, Marxjá havia adequado o hegelianismo ao seu radicalismo político. Havia uma inevitável contradição no sistema material de sua época,
que acabaria por ruir, dando origem a um·novo estágio. Logicamente, é claro, poderiam haver diversos estágios sucessivos antes que se alcançasse o estágio final, mas,
como Hegel, Marx acreditava que ele ainda estaria vivo quando chegasse Omomento
da transição final (ou quando esse momento estivesse muito próximo) - o momento
em que a alienação humana seria fmalmente superada. Bastaria apenas encontrar os
mecanismos que tornariam isso possível.
Os elementos.utópicos e messiânicos em Marx se revelaram um ponto fraco de
seu sistema intelectual. Mas foi no deslocamento de dois aspectos presentes em
Hegel que Marx obteve um ímpeto favorável ao desenvolvimento da Sociologia do
conflito. Um desses deslocamentos se refere à ênfase no próprio conflito como força motriz. Enquanto Hegel concentrou-se fundamentalmente sobre a história da
filosofia e a história da religião, assimilou as realidades da dominaçãO humana a
seu grande esquema dos estágios históricos. Ele caracterizou a Saciedade antiga
(Hegel estava pensando nos gregos e nos romanos) como um mundo de senhores e
escravos, o cristianismo medieval como a vingança lúgubre da mentalidade escrava. Faltava apenas um passo para chegar aos conceitos de dominação de classe e de
conflito. A história, afirmou Hegel, é um "matadouro no qual a felicidade das pessoas ... tem sido saCrificada". Além disso, ele via os conflitos e as mudanças na história mundial não como sendo aleatórias, mas lógicas e inevitáveis. Sem dúvida, a
própria teoria de Hegel acerca dos padrões dessas mudanças é exacerada e errOnea
"
,
mas a mensagem subjacente a essas afirmações apontava para a criação de uma
ciência sociológica. Segundo a teoria de Hegel, existe um padrão geral, por isso podem ser feitas generalizações causais básicas sobre os conflitos sociais, o que permUe que sepm feItas transformações. Por essa razão, não importa O quanto a tradição marxista tenha mantido do misticismo hegeliano (incluindo a tendência mais
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recente, dé enfatizar a unicidade de cada período da história), há ali um impulso na
direção de uma ciência sociológica geral.
"
A inevitabilidade histórica em relação à própria carreira de Marx veio naforma
da expulsão; por parte do governo prussiano, de professoréS que se maniféstavam
contra a religião, como Bruno Bauer. Ao perder seu mentor e' sua chance de ter uma
carreira acadêmica; Marx foi para Paris, o lár das revoluçõéS. Ele rapidamente se inteirou das ideias dos socialistas franceses , utópicos como Charles Fourier (ou seu
colega inglêS, Robert Owen); que~dvogavam em favor da constrUÇãO de suas próprias
comumdades SOCIalIstas: um cammho que dificilmente ,poderia evitar a intervenção
da'socledade ou mesmo um conflito com esta. Mais importante do que isso, Marx
leu o trabalho dos historiadores franceses sobre suas ,revoluções, homens como
FrançOiS Guizot, que já via os atares em cena como classes sociais; ainda que se limitasse a argUIr sobre o tnunfo da burguesia industrial sobre a aristocracia latifundiária. O materialismo de Marx começava a adquirir um conteúdo de classe.
O fato mais importante de todos é que Marx descobriu 'a Economia. Essa não
era apenas a ciência arquetlpica do lado material da sociedade, mas também continha, em seus autores clássicos, muitos elementos da perspectiva do conflito. A
Economia q~<e Marx estudou é a que chamamos de "Economia clássic,a ", para distmgUi-Ia da , Economia neoclássica" criada por homens como jevons, Menger e
Walras entre a década de 1860 e a de 1870. Em sua forma "clássica", a Economia
continuava voltada para a teoria do valor-trabalho: a doutrina segundo a qual a
fonte de todo valor é a transformação do mundo natural mediante o trabalho humano. Es~a teoria já implicava un: elemento crítico, qual seja; a ideia de que o trabalhador e quem pOSSUI o direito a posse dos frutos de seU trabalho, e de que havena exploração sempre que ele ou ela não o recebessem (A Economia neoclássica
retirou essa implicaçãO radical, eliminando a teoria do valor-trabalho'em favor dà
concepção psicológica da utilidade marginal: o valor não é definido em termos dos
bens e serviços que oferece, mas em termos da Psicologia relativa da demanda para
esses bens e serviços). A propnedade também era vista Como um elemento-chave
para a teoria eco~ômica> especialmente em sua vertente clássica: os proprietários
de tena e-de capital confrontam os trabalhadores que não possuem nada além de
seu própno trabalho, O qual são forçados a vender para se rnanterem vivos. Esses
"fatores de produção" se tomaram os principais atores no esquema de Marx. Marx
se deparou com uma visão bastante elaborada sobre o conflito econõmico em escritos'como os de Thomas Malthus e de David Ricardo": eles afirmavam que os interesses das diferentes classes eram necessariamente opostos: para Malthus, era o
excesso de reprodução das'classes trabalhadoras que matinha seus salários em um
nível famélico, enquanto para Ricardo era a escassez da terra que favorecia os ricos
e os proprietários de terra.
Nesses eSCritos,. Marx encontrou muitos ingredientes para sua própria visão
sobre o confluo SOCial. Para sermos mais precisos, ele criticou duramente os economistas burgueses: criticou-os por sua inclinação em favor das classes capitalistas
e por falharem em perceber que suas "leis" econô~icas representavam os trabalha54
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dores apenas em um momento particular da história humana. A visão hegeliana de
Marx transfonnou os conflitos da Economia capitalista em contradiç'õ es que iriam
promover sua queda e sua superação por outrO tipo de sistema.
Depois de muita busca e de muita síntese de diferentes posições, Marx conseguiu produzir o sistema que ele estava buscando. Ele partiu de suas aspirações politicas revolucionárias para encontrar um socialismo que não fosse utópico, mas
inevitável: a sua era uma visão hegeliana, segundo a qual haveria sucessivos estágios históricos que, movidos por suas corltradições internas, chegariam à superação final da alienação humana. O materialismo de Marx não era m eramente estático, mas resultava de uma dinãmica da própria economia capitalista, que produzia
crises, conflito de classe e, finalmente, a revoluçãO. A amplitude do sistema de
Marx é espantosa. Ela é Ião impressionante que provoca admiração, independentemente de funcionar ou não no mundo real - e sem dúvida essa é uma das razOes pe. las quais suas ideias sempre atralram seguidores.
Em resumo: o sistema de Marx repousa sobre o argumento de que o trabalho é
a fonte não apenas do valor econômico, mas também do lucro. Num sistema de
mercado puro, que opera conforme a relação entre oferta e demanda, tudo é cambiado segundo seu próprio valor. Portanto, surge o seguinte enigma: de onde realmente vem o lucro? Marx responde: do trabalho, que é o único fator de produção
do qual se pode obter mais do que se gasta para reproduzi-lo. Isso é, tecnicamente,
a "exploração do trabalho", que significa que os trabalhadores trabalham mais do
que o número de horas que são necessárias para reproduzir seu trabalho. Mas a
competição capitaiista impele as oficinas de manufatura a introduzir as máquinas,
que economizam o trabalho, e que, por sua vez, são a causa de sua ruina. Dado que
o lucro continua a advir da exploraçãO do trabalho , na medida em que O trabalho é
substituído por máquinas, a base do lucro se torna menor. O resultado disso, esquematicamente, é uma queda na taxa de lucro e uma série de crises nos negócios.
, Dúrante essas crises, o capital acaba sendo monopolizado, enquanto os capitalistas
mais fracos acabam tendo que se tomar trabalhadores; simultaneamente, a capacidade produtiva excede continuamente a demanda por consumo entre o crescente
número de trabalhadores desempregados. Finalmente, OCOrre uma grande disparidade entre as forças produtivas do sistema e as formas de propriedade legais do capitalismo. As superestruturas ideológicas e politicas caem por terra; a crise econõmica é seguida pelo confronto entre as classes e pela revolução politica.
Para Marx, o mecanismo económico não é a única razão para a existência de
uma dinârnica materialista que produz as inevitáveis contradições e transformações
mencionadas por Hegel. A história semove como um todo; a sequencia de filosofias,
religiões e leis apresentada por Hegel também são parte do sistema, mas, nesse caso,
são consideradas UITIa pane dependente, e não a força motriz das transformações. É
a economia que explica a politica, o direito e a cultura humana. Há ainda um elemento profundamente espiritual nesse processo todo. A alienação espiritual que estava presente nos estágios de Hegel é contemplada nas séries econõmicas de Marx.
Assim como o Espírito é separado de si mesmo na forma das ideias reificadas do
ss

mundo material que parecem impor ao indivíduo uma consciência elaborada a partir de fora, na visão de Marx a humanidade é oprimida pelo mundo material criado
pelo próprio homem. Os trabalhadores criam o mundo social e econômico mediante
seu próprio trabalho e são oprimidos por seus próprios produtos, que se vDltam contra eles. Portanto, a superação do capitalismo e a instituição do socialismo não implicam uma mudança meramente econômica, mas a superação histórica da alienação. O mundo criado 'pelos seres humanos finalmente volta a existir sob seu controle, da:,'do fim à cisão do self.
.
Friedrich Engels,

O

sociólogo à sombra

Certamente há na obra de Marx muito mais do que poderiamos considerar
como sendo.propriamente Sociologia. Há uma Economia bastante técnica e também
aquilo que poderíamos chamar de metafísica - uma filosofia que é tanto critica política quanto ativismo, e que oferece uma esperança quase religiosa de salvação da essência humana. Todas essas características, somadas ao fato de que são incluídas na
arquitetura de um sistema abrangente, têm constituído uma das maiores atraçóes de
Marx para os intelectuais que estão em busca de algo mais do que especializações estreitas e que "ferecem pouca inspiração. Ao mesmo tempo, devo dizer que essas características podem ser uma tentação e mesmo uma armadilha para a realização de
uma Sociologia realista. Não quer dizer que não exista uma valiosa Sociologia incorporada no esquema marxiano, mas ela permaneceu tão estreitamente ligada ao conjunto de seu sistema, que muitas vezes foi menosprezada ou mesmo ignorada, e o
sistema como um todo foi mantido ou rejeitado levando-se em consideração apenas
sua visão filosófica e política.
Marx é uma fignra simbólica também em um outro sentido. É bastante comum
que se refira a "Marx" ou ao "marxismo" quando na verdade está-se referindo à obra
d~ Marx e de Engels. Algnmas das obras "marxianas" mais importantes foram escritas pelos dois autores, inclusive o Manifesto do Partido Comunista e A Ideologia Alemã. Na verdade, Friedrich Engels é o mais sociológico dentre os dois pensadores.
Existe certo mito acerca da relação entre Marx e Engels: o de que Engels era intelectualmente inferior, que não era mais do que um leal disclpulo e um colaborador
mais fraco de um sistema que pertencia a Marx. Na verdade, Engels merece ser considerado em si mesmo. Por diversas razões, as suas contribuições para a Sociologia
do conflito são as mais sólidas e as mais duradouras.
O mito sobre a relação entre Marx e Engels está tão fortemente enraizado, dentre
outras razões, porque ele foi originado pelo próprio Engels. Depois de suas primeiras agitações políticas e de suas participações nas malogradas revoluçôes de 1848,
Marx partiu para o exílio em Londres, enquanto Engels foi trabalhar como escriturário e depois como gerente na fábrica inglesa de sua familia, em Manchester. Pouco
tempo depois, Engels interrompeu seu trabalho intelectual, enquanto Marx manteve
vivas as atividades políticas secretas da revolução comunista, e trabalhou em seuS
imensos volumes sobre a êconomia, sendo subsidiado pelos fundos que Engels lhe

enviava. Somente na década de 1870 que Engels voltou a aparecer no mundo intelectual e político, depois de uma ausência de 20 anos. Nessa época, Marx estava doente e pouco produtivo; Engels então acelerou seu ritmo, escrevendo não apenas
seus próprios trabalhos, como também representando Marx em compromissos intelectuais e políticos. Engels se tomou o porta-voz do "marxismo", cunhando seus 510'
gans e formulando suaS doutrinas, bem como editando 0[> volumes póstumos de O
capital, após a morte de Marx, em 1883. Por todas essas atividades, Engels acabou
.permanecendo encoberto pela identidade intelectual de Marx.
Além disso, um padrão foi estabelecido desde o início de sua carreira, durante a
revolucionária década de 1840. Em suas publicações conjuntas, o nome de Marx
sempre figurava em primeiro lugar. Na verdade, Marx chegou a publicar sob sua rubrica trabalhos que, na verdade, foram escritos por Engels, como a análise de Engels
sobre os levantes europeus, intitulado Alemanha: Revolução e Contrarrevolução, escrita para o New York Trtbune entre 1852-1852. Marx frequentemente pedia a Engels
para editar ou para escrever textos que seriam publicados com o nome de Marx, sem
nunca fazer qualquer tipo de agradecimento impresso; além disso, Marx mudava arbitrariamente os escritos de Engels, enviando-os para publicação sem antes consultá-Ia. Engels nunca protestou, nunca sequer levantou uma sobrancelha. Ele sempre
foi completamente leal. Sua passividade parecia confirmar a impressão de que 'e1e era
um mero garoto de recados diante da presença de um gênio.
Mas essa imagem não é correta. Engels era, de fato, um pensador de considerável originalidade e magnitude: em alguns aspectos, até mais do que Marx. O próprio Marx admitiu isso em uma carta que escreveu a Engels, já no final de sua vida:
"Em primeiro lugar, você sabe que eu chego às coisas muito devagar e, em segundo.
lugar, eu sempre sigo seus passos". Que estranha revelação! De fato, foi Engels
quem primeiro compreendeu a importância da economia, criticada com propriedade e logo depurada de seus pressupostos ideológicos burgueses. Foi ele quem,já
em 1844, publicou no jornal de Marx uma "Crítica da Economia Política", enquanto Marx ainda travava batalhas filosóficas com os Jovens Hegelianos. Nesse
ensaio, Engels argumentou que a propriedade privada leva a um inevitável crescimento do capitalismo,monopolista e, simultaneamente, ao crescimento de seu inimigo fatal, a classe trabalhadora. A reação de Marx foi traduzir essas considerações
econõmicas em termos hegelianos, nos assim chamados Manuscritos econOmico-filosóficos de 1844. E também foi Hegel quem demonstrou, em 1845, com sUaS
pesquisas naS fábricas de Manchester - publicadas no texto As condições da classe
trabalhadora na Inglaterra - que aS abstrações filosóficas não significavam nada diante das condições sociais concretas de uma classe social que sentia as dores do
parto do capitalismo.
Engels, em suma, foi quem abriu o caminho, embora Marx já estivesse predispos·
to a seguir nessa direção, em virtude do fracassado idealismo de Hegel e por caUsa do

exemplo de Feuerbach. Mas o que deve ser destacado é que Engels continuou à frente
desse caminho mais sociológico. Enquanto Marx continuava preócupado em criticar
os filósofos alemães, Engels começava a elaborar uma concepção mais empírica e mais
cientifica sobre o mundo real. Foi Engels quem escreveu o primeiro rascunho',d o Manifesto comunista, conferindo-lhe um estatuto sociológico, enquanto Marx conrribuiu
com suas usuais criticas a seus rivais filosóficos e políticos e emprestou ao texto sua vivacidade e seu dom para escrever frases literárias e inventivas. E enquanto' demonstrava que seu gênio podia iluminar os eventos políticos, como em sua brilhante análise da
Contrarrevolução Francesa; no ''texto O dezoito brumãrio de Luís Bonaparte (1852), '
Engels elaborava um método para buscar paralelos históricos e estabelecer generalizações, em As revoltas campesinas na Alemanha (1850), Marx sempre foi um político
contemporâneo, enquanto Engels foi mais puramente um IntelectUal e ó maior àutor
de Sociologia histórica.

Engels volta ao cenário intelectual e, em uma série de artigos de 1878 até sua morte,
em 1895, ele se esforça para depurar o marxismo do excesso de economia de caráter
muito técnico"transformando-o em uma ciência geral que abrange todas as questõessociológicas, históricas, e até mesmo aquelas que englobam a natureza.
:"

A extensa correspondência preservada entre Marx e Engels definitivamente não
demonstra que era Marx quem dominava a relação intelectual. Ao contrário, mostra ,
Engels lançando ideias, pensando, enquanto Marx se revela,mais preocupado em rela, tar suas novidad", pessoais e pol~ticas, detalhando suas aventuras e suas escapadas das ,
autondades hosTIS, contando da dIficuldade que,encontrava com os editores e, sobretudo, reclamando de seus problemas financeiros e pedindo mais fundos. Se tomássemos apenas as cartas, poderíamos concluir qUe Engéls era 'mais intelectual. Mas isso
não seria totalmente verdade.!,!o entapto, M~rxesiavani~ispteoc\lpadóçomsuas
cruzadas P?líticas, e sua vi<!a ijltelectl}al-estava cinalízada paraumaob~essãoqj)~se
monomamaca de COIJstrulrum SIStema de economia polítiéa que iria articular te~ricamente sua visão sobre o futuro comunista.
'
. Para a Sociologia, o evento. crucial da vida de Marx foi, inquestionavelmente, sua
amIZade com Engels. Podemosp'erceber isso a partir das diferenças entre os artigos
que eles escreveram sozinhos e aqueles realizados em parceria. Antes de se conhecerem, Marxera um hegeliano de esquerda, filosoficameme predisposto ao materialismo
e ao SOCIalIsmo. mas sem ter muira noção sobre a economia e o mundo sociaL Depois
de Engels'convenê-lo em um sociólogo-econômico, eles escreveram juntos uma série
de trabalhos. Alguns deles - como A Sagradri Famtlia, A ideologia alemã, e o Manifesto
comUnIsta - aJnda contmham uma boa dose das polêmicas de Marx com osJovens Hegelianos e c?m outros rivais da esquerda. Mas essas são exatamenteas páginas que têm
um menor Interesse atualmente, enquanto as conrribuições mais famosas e'duradouras são encontradas nas páginaS em que Marx e Engels expuseram os termos gerais de '
sua Sociologia. Foi nesse meSmo período que Marx e Engels se dedicaram com maior
intensidade a escrever suas análises sobre as revoluções, eIIi uma forma que variava
entre um jornalismo analítico a uma Sociologia histórica. Mas após 1852, quando
Engels restringiu suas atividades ao trabalho nas fábricas em 'Manchester, a Sociologia
de Marx praucamente desapareceu, e ele só produziu trabalhos na área da economia e
tratados doutrinários ou estratégicos voltados para a política comunista,. Finalmente
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Sem Engels, Marx teria mantido a inclinação materialista da vertente de esquerda dos Jovens Hegelianos, dando um passo adiante na direção explorada por
Strauss, Bauer e Feuerbach. Talvez ele tivesse encontrado seu próprio caminho
para chegar à Economia. Certamente, essa se tornou sua disciplina intelectual favorita, embora ele continuasse a interpretar o sistema económico de Ricardo não
apenas do ponto de vista da revolução proletária, mas também a partir das categorias hegelianas de contradição, de alienação e da dialética do individual e do universal. Da década de 1850 em diante, Marx trabalhou em 'um grande projeto de
Economia, em relação ao qual O capital deveria ser apenas uma pequena parte
(junto com volumes sobre A propriedadefundiária, o trabalho dS'si:llariado. o Estado,
o comércio internacional e o mercado mundial). O sistema completo deveria ser chamado de Critica da Economia Política, o mesmo título do trabalho de Hegel de
1844, que levou Marx a seguir nesse caminho. Durante sua vida, Marx publicou
, vários trechos dessa obra, inclusive uma introdução que recebeu o título de Contribuiçilo para a Critica da Economia Politica (1859), bem como o volume I de O capital, em 1867. Mesmo com esse último trabalho correspondia apenas a um terço dos
primeiros seis volumes do projeto completo, embora Engels tenha se encarregado
de publicar postumamente os outros dois terços em 1855 e 1894. Quase cem anos
depois, foi publicado um manuscrito fragmentado conhecido como Grundrisse,
para a alegria de seus admiradores. Mas mesmo esse conjunto de quase 800 páginas era apenas uma pequena partedo conjunto completo. Sem dúvida, Marx havia
estabelecido para si uma vultosa tarefa, cujos limites eram recuados cada vez mais
para a linha do horizonte, na medida em qne ele mergulhava em detalhes pedantes
a cada nova seção que começava a escrever. Engels o pressionava' constantemente
para que terminasse seu trabalho e .o publicasse mais rapidamente. mas Marx não
tinha a mesma capacidade de Engels para elaborar sínteses com agilidade e abrangência. Para dizer a verdade, as milhares de páginas da Economia marxiana, com
suas remissões às comple,xas abstrações hegelianas, são um labirinto tedioso. Elas
causariam menos aborrecimento se não fossem permeadas pela cruzada de Marx
contra o capitalismo e contra seus oponentes intelectuais, que se tornam uma prosa vivaz por sua inventividade com traços de insultos morais. Sem dúvida, foi essa
combinação de emoção com uma abstração intelectual sem fim que tanto impressionou os contemporãneos de Marx como um sinal de sua genialidade, e que continua a fascinar aqueles que escolheram permanecer em volta de sua órbita.
Mas vamos colocar a questão de forma direta: esse labirinto pessoal de Marx
não é um lugar no qual a Sociologia deveria ficar presa. Foi Engels quem trouxe
essa visão para a Sociologia, e são os escritos de Engels - e aqueles de Marx que fo-
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ram escritos com a colaboração de Engels ou escritos inspirados pelos trabalhos
deste ~ que apresentam aquilo que a Sociologia poderia aprender com essa visão .
"marxiana"l,

Uma questão emerge naturalmente: por que Engels deliberadamente se escondia atrãs da persona intelectual de Marx? Por um motivo, Engels e Marx realmente
convergiam em ~Igumas de suas ideias, especialmente na primeira fase de suas carreiras, antes de Marx ficar totalmente absorto na realização de uma Economia he_
gelian~ada. Ambos eram revolucionários jovens e ativos; Engels conduziu um; rebelião militar em sua própria cidade de Barmen, na Alemanha, em 1848. Depois do
echpse da revolução, foi Marx quem manteve as atividades políticas secretas, tor- .'
nando-se o lider da Internacional Comunista, enquanto Engels contribuia da for. ma que podia, administrando sua fábrica e apoiando Marx financeiramente. Não
há dúvida de que foi esse comprometimento político, além da forte personalidade
política de Marx, que condicionou a identidade intelectual de ambos, ao menos di1: A.lguns come~ta~or.es mencionaram uma diferença entre Engels e Marx. A maior parte deles fez essa
disunção para dimmuIr Engels, considerado mais dogmaticamente materialista e doutrinário. O último
ensaio de ~ngels{l87?-1874) •. em que aplica a dialética à Fisica, foi criticado por Lukács e por Karl
~or~ch. Alguns marxlstas maIS rec~ntes (como, por exemplo, Norman Levine. The Tragic Decep.
hon. Marx contra Engels. Oxford: Cho Press, 1975) têm atacado Engels por lhe faltar a visão humanista de Marx, que teria derivado dos Jovens Hegelianos. Como resultado disso , Engels é considerado
como um an~epassado da opressão stalinista, que teria sido condenada por Marx. Esse ataque é comple~
tamente equIvocado. t verdade que as reinterpretações hegelianas de Marx., cada vez mais "suaves"
ttm se tornado populares nas últimas décadas (e o interesse renovado nas obras de Lukáes e Korsch'
. ambos filósofos hegelianos, é parte desse movimento), mas isso se deve, em larga medida, àdiminUiçã~
na c.rença quanto ~ ine'7tab!lidade econômica nas crises do capitalismo e a uma postura geral de antagomsmo em re~çao à clên~: ~ostura essa que não era compartilhada nem por Marx, nem por Engels.
Em gra~de med1da, ~ h~g~13.n~~o. é um elemento de mistificação, que impede de ver o procedimento
verdadeIramente soclologlco VIabilizado por Engels. Na verdade, a grande dificuldade do modelo eco'nómico de Marx se deve a seu contínuo esforço em enquadrá-lo segundo ::t~ categori3.s hegelianas.
Engels se opOs a esse excesso de atenção concedida aos Jovens Hegelianos (ele não queria incluir a longa seção sobre Feuerbach em A ideologia alenta, porque considerava isso irrealista; Engels não incluiu
os Manussritos econômico-ftlosóficos de 18'14 entre os textos de Marx que ele se encarregou de publicar
~stumamente). Isso foi considerado como uma fraqueza por parte de Engels, resultante de sua falta de
lDter~ pe.las convoluçõ~ mais abstratas da econorrUa de Marx. Contudo, seria mais justo afinnar que
Engels nnha um melhor dIScernimento quanto ao que tinha maior valor enquanto análise mais realista
~re o mund~ social. Al~n»: ~, ~não é posSlvel afumar que Engels era o mais dogmático entre os
dOIS. Seus ensaIOS sobre a. dialénca da natureza" não são considerados como bem-sucedidos, e apenas
a~nt~m para uma espéCIe de semelhança metafórica entre a dialética e os vários processos físicos e
bIolÓgICOS. Mas ~ esforço reve~ a amplitude intelectual de Engels e seu interesse pelas leis da natureza,.o que deve ser V1Sto como sua mclinação geral para construir uma ciência da sociedade. Nesse contexto, ele usou ~ dialé.tica ~ra sensibilizar os processos de conflito e de mudança, assim como se pode
l~r em seus e:~ntos histón~os. De faco, Engels dava grande importância para a prioridade das comple~
xldades empu:cas em de~~enlo de uma teoria pré-concebida, e ele utilizou a dialética para transcender.qualquer tipo de ~[enahsmo grosseiro. Ele esperava tratar as superestruturas da política e da ideo:ogra com~ un.!" polo ~nd~pendente nessa dialética que tinha uma "base" económica (Leonard Krieger.
lntroductlon to Fnednch Engels .. ln: The Gennan Revolution. Chicago: University of Chicago Press
1967: XX).
'

'ante do público. Além disso, Marx era uma pessoa de dificil convivência. Engels foi
um dos poucos com quem Marx não rompeu relações; na realidade, Engels foi seu .\mico amigo de verdade: A condição para essa amizade era simplesmente evitar
· qualquer discordância intelectual e qualquer questionamento público por parte de
.' Engels em relação à proeminência de Marx nessa parceria. Talvez isso tenha até mes· mo aparecido a Engels como uma necessidade prátiça, afinal ele era um respeitável
executivo de Mançhester; enquanto isso, Marx não apenas vivia na pobreza, como
· ainda enfrentava os perigos da polícia política e as infindáveis lutas com a ceru;ura no
continente. Engels pode até ter experimentado uma satisfaçãO interna por suas realizações intelectuais. Afinal, foi ele quem iniciou a Crítica da Economia Politica, bem
como o sistema da Sociologia do conflito materialista, na década de 1840, e ele deve
ter experimentado certa dose de satisfação ao ver seu próprio projeto sendo desenvolvido por seu amigo, com todos aqueles 'tediosos detalhes. Finalmente, 25 anos
depois, ele pôde retornar à arena intelectual, trazendo em suas mãos um produto
quase acabado. Com. Marx enfermo e depois morto, Engels passou ao centro das
atenções, assumindo o papel de um popular e influente orador, e a partir de então
suas próprias ideias passaram a ser ouvidas na medida em que ele apresentava o sistema marxista a partir de um novo ângulo: Seria até mesmo passivei afirmar que, se
não tivesse tido que pagar o preço de não receber todo o crédito por seu trabalho, .Engels teria tido a chance de ter uma carreira intelectual agradável e bem-sucedldaem um grau muito mais elevado do que teve Marx durante sua vida.
Se quiséssemos utilizar rótulos, seria possível afirmar que o rótulo "marxismo" é um mito e que, de acordo com os propósitos da Sociologia, seria mais correto chamar Marx de "engelsiano". Marx escreveu obras mais extensas e mais sistemáticas, mas sempre marcadas por uma inclinação demasiado estreita e até mesmo
monomanJaca; Engels tinha um ponto de vista mais amplo e mais sociológico.
Engels era mais inclinado a escrever ensaios breves, para exprimir suas novas ideias _
no papel, isso explica a superficialidade de alguns de seus pensamentos, assim
como aqueJessobre a dialética da natureza, ou o evolucionismo simplista que encontramos em seus escritos sobre as origens da família e do Estado. Mas Engels
também era flexível o suficiente para reconhecer seus erros metodológicos e para
prognosticar o progressivo desenvolvimento de uma Sociologia do conflito cada
vez mais-adequada empiricamente. Sem dúvida, o trabalho de Marx e Engels pode ..
ser considerado uma propriedade emergente. Marx, que possuía uma enorme força intelectual e muita energia, absorveu as primeiras ideias de Engels, ampliou-as e
tornou-as suas, como se pode ver no brilhante Dezoito brumário. Nas circunstãncias em que ele escreveu por conta própria, sem a influência de Engels, a Sociologia pereceu diante do monomaníaco economista hegelianizado. Ern última análise,
descobrir quem contribuiu para O quê, deve ser uma questão de menor importância. Se eu destaco aqui temas que podem ser considerados "engelsianos", é porque
os trabalhos intelectuais não são sempre formados por partes de igual valor. Para
evitar o risco de apresentar um "Engels" mítico no lugar de um "Marx" já bastante

mitologizado, vamos concentrar nossa atenção nos elementos de pensamento desses autores que ofereceram as mais significativas contribuições para a Sociologia.
A Teoria das Classes Sociais.

As classes sociais estão no centro da concepção de história de Engels e Marx. Ar;
classes sociais são classes de natureza econômica, portanto, 'são furidadas sobre uma
base Il1ilterial. Mas elas são muito mais do que a mera tecnologia da produção económica. As'classes são definidas por um tipo crucial de relação que articula vários aspectos da sociedade, quais sejam, O aspecto material, o econômicó e o político: Essa relação é a relação de propriedade: o Direito legal, garantido pelo Estado, sobre algum bem
material."Todo tipo de SOciedade possui não apenas uma forma caracteristica;le produção económica, mas também uma determinada formá de propriedade e, portanto,
de classes sociais. Engels e Marx apenas esquematizaram quais poderiam ser esses tipos de sociedade e, portanto, de classes sociais; esses estágios 'não devem ser tomados
como sendo absolutamente fixos, mas apenas como ilustrações d~ sistemas de classes.
As antigas sociedades do mundo mediterrâneo (Grécia e Roma) baseavam sua produção na posse ;le escravos. Portanto, as principais classes sociais eram os patricios _ a
classe dos proprietários de escravos; os próprios escravos - os principais produtores
naquela sociedade; e uma classe internlediária, os plebeus - definidos como aqueles
que não possuiam escravos, mas também não eram escravos. :Podemos perceber que
nào se trata de um esquema simplista. Muitas vezes os escravos se revoltavam mas a
. principal forma de conflito de classe na sociedade antigase·davaentre os proprietários
de escravos e os plebeus; a classe internlediária. Esses conflitos' com' três lados, como
veremos, são muito comuns no decorrer da história.
De forma semelhante, a sociedade ~fei.tdal" (como Engels e Marx denominavam os grandes impérios agrários da Europa durante à Idade Média) ta~bém é baseada sobre uma propriedade produtiva, que consiste na terra com certo número
de trabalhadores juridicamerite vinculados a ela. Dessé modo, as principais.dasses
eram a ,aristocracia fundiária"; os servos-vinculados à terr~-e" por último, a classe intermediária formada por artesãos e comerciantes urbanos, 'com' suas subdivisões em
mestres de corporação, artifices, aprendizes e assim por diante. Também nesse caso
existem gradações das divisôes de propriedade e, portanto; há a possibilidade de diversos conflitos de classe. Por último, na SOCiedade capitalista - que era a única soCiedade que Engels e Ma"" conheciam bem - a principal forma de propriedade é O
capital industrial. Desse modo, as principais classes edivisôes de classes se dão entre
capitalistas - que são os proprietários dos meios de produçãO - e o proletariado, ~u
trabalhadores - , que não têm nenhuma propriedade e são obrigados a vender seu
trabalho para se manterem vivos.
As classes são os principais atores no palco da história. SãO as classes que protagonizam as lutas econômicas e políticas, que fazem alianças e que produzem
transformações históricas. Cada classe tem sua própria cultura, ~eu próprio ponto
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de vista. Portanto, as ideias e as crenças de cada período histórico e de cada setor
. da sociedade são determinadas pelo posicionamento especifico das classes. Deve-se ressaltar que 'Engels e Marx não nos apresentam uma concepção mecânica de
classes que emergem de cada modo de produção. Em seus escritos históricos e politicos - por exemplo, sobre as guerras campesinas na Alemanha ou sobre as revoluções na França - eles distinguem importantes divisões de classe. Portanto, as
classes mais elevadas de meados do século XIX não incluíam apenas os proprietários de capital industrial, como também banqueiros e latifundiários: e esses três
segmentos da sociedade burguesa não raro lutavam uns contra os outros. Havia
também uma classe média baixa intermediária, de pequenos comerciantes, lojistas, pequenos manufatureiros e artesãos. Estes também fOrmavam um ambiente
cultural
próprio e também eram atores políticos; Marx e EI).gels-frequentemente se
. ;~,
';, referiam aos "radicais pequeno-burgueses"que eram provenientes desses grupOs.
Mas essas classes não são fixas; Marx e Engels esperavam que, na medida em que
'; .oS ciclos da economia capitalistaengendtassem uma concentração industrial cada
,./ vez maior, a pequena burguesia iria perder suas propriedades e então cair no mes'
mo nível do proletariado.
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Tod~s essas classes são claramente definidas em relação a algum tipo de propriedade. Mas há algumas classes cuja base, segundo o esquema de Marx e Engels,
é mais misteriosa. Não obstante, elas podem desempenhar um importante papel
político e cultural. Um exemplo disso é'o lumpemproJetariat: indigentes, ladrões,
trabalhadores itinerantes, artistas de rua, burgueses desterrados, apostadores, libertinos, prostitutas e todos aqueles que faziam parte da boemia. Marx chamava
esse grupo de tropa de choque da contrarrevolução na França entre 1848 e 1851;
antes disso, Engels já havia descrito a dupla atuação dos exércitos de vagabundos,
que semoviam o tempo todo entre os dois lados do combate durante as guerras da
Reforma na Alemanha. A classe do JumpemproJetariat - daqueles estruturalmente
rejeitados pela sociedade - não tem origem nem na base econõmica da sociedade,
nem tem origem entre os detentores de propriedades; contudo, é a classe flutuante
por excelência, capaz de ser cooptada por ambos os lados. São essas forças laterais
f: estruturais que tomam mais complicado o conflito de classe. Outro exemplo são
os intelectuais, que usualmente se beneficiam da riqueza de seus patrões, mas costumam posicionar-se como independentes ou mesmo como revolucionárjos, nas
circunstâncias em que uma classe verdadeiramente revolucionária emerge na estrutura 'econômica da sociedade.
.
Entre as classes mais elevadas, também há grupos que não são formados por
proprietários. Marx menciona especialmente o exército e os oficiais do governo:
poderiam ser chamadas de classes predatórias que vivem da superestrutura. Mais
tarde, nas teorias neomarxistas da revolução, como as de Barrington Moore, Jr. e
Theda Skocpol, essas classes viriam a desempenhar um papel importante. Engels
havia mencionado a existência desse tipo de divisão política também entre as classes
da sociedade feudal; ele argumentou ':lue a nobreza alemã dos anos de 1500 era pro63

fundamente'dividida entre os plÚlcipes, o alto clero (a Igreja Católica era uma rica e
privilegiada proprietária daquela época) e os cavaleiros, As guerras da Reforma não
tiveram somente a participação de camponeses (cujo montante aumentou com os

exércitos de indigentes), mas também da burguesia urbana (que tinha Martinho Luterocomo porta-voz) , e envolveu também diferentes setores da nobreza, que lutavam entre si pelo controle das pr?priedades,
Engels e Marx não inventaram o conceito de classes sociais; isso era parte de
uma tenpinologia comum de seus antepassados europeus. O que eles fizeram foi
dar início a uma teoria das classes, que deveria mostrar suas causas e suas consequências. As análises que eles fizeram são mais fortes no lado das consequências:
eles demonstraram como qualquer luta política pode ser analisada a partir dos
conflitos e alianças entre classes sociais que perseguem diferentes interesses económicos. Eles também propuseram um esquema sobre as causas das classes sociais,
ou seja, sobre as condições sob as quais elas emergem. Essa parte da teoria apenas
apontou algumas sugestões, sem desenvolvê-las de forma significativa. De forma
geral, vemos que O tipo de sistema de propriedade de cada período cria algumas divisões de classes mais significativas. Mas podemos constatar também a numerosa
presença de classes auxiliares; as condições que as fazem surgir e que direcionam
seus interesses em determinado sentido nas lutas de classes são questões que permanecem em aberto, como tópicos a ser desenvolvidos pela tradição da Sociologia
do conflito, depois de Engels e Marx.

A Teoria da Ideologia

o princípio básico do materialismo é o de que a consciência humana repousa
sobre algumas condições materiais, sem as quais ela não existiria. Marx e Engels
'\firmaram essa tese logo no início de suas carreiras, ao atacar.(e inverter) o idealismo hegeliano. Mas o argumento vai muito além da mera afirmação de que a "superestrutura" dás ideias reflete a base material. Não é simplesmente uma questão da
economia determinando um conjunto de ideias. 'Há um conjunto de processos intervenie,{tes, que abrange as múltiplas classes sociais, seus conflitos e até mesmo
seus graus de relativa autonomia'. Tal como Marx e Engels afirmaram em A ideologia alemã, as ideias predominantes em cada época, são ~s ideias da classe dominante, porque ela controla os meios de produção mental.
Aqui estamos diante de duas noções bastante refinadas. Uma delas é a de que
as classes sociais têm a propensão a ver o mundo de um modo particular. As ideias
refletem seus interesses económicos, bem como as condições sociais que circundam esses interesses. As ideias, enquanto ideologia, servem a um duplo propósito,
pois, enquanto promovem uma exaltação de que as proclama, também atuam
como um manto que faz com que seus interesses adquiram uma forma idealizada,
conquistando deferência. A a.ristocracia da era feudal, por exemplo, esposava os
ideais de honra e lealdade. Isso refletia sua posição enquanto soldados e também

sustentava implicitamente suas demandas pela hereditariedade na posse de terras,
bem como incentivava a humilde obediência de seus servos. A ideia de "honra"
, significava tanto coragem nos combates quanto a postura de um educado cavalhei, rO em relação a seus "honrados" oponentes da mesma classe; também estava implicada a convicção de que a "honra" provinha da família e da boa educação, e excluía
comportamentos que tinham como finalidade a mera obtenção de lucros, comportamento esse característico dos mercadores e dos artes~os, bem como deixava de
fora todo tipo de trabalho sujo, como aquele dos camponeses, que realizavam o
trabalho produtivo que sustentava a aristocracia. Mas a burguesia também criou
um novo conjunto de ideais: liberdade, igualdade, "os eternos direitos do homem". Por trás desse universalismo abstrato estava uma luensagem de classe: eram

palavras revolucionárias contra a aristocracia hereditária, que proclamavam a dignidade do comércio, de trabalhar para vivet e da ascensão mediante acumulação
de riquezas. Simultaneamente, a burguesia consagrou O império do dinheiro, que
não faz distinções de pedigree; derrubou a aristocracia; e tentou manter os trabalhadores em seu lugar, na medida em que impedia que a noção abstrata de igualdade fosse estendida também a estes, sem mencionar o fato de que a competição do
mercado era extremamente desfavorável p~ra os trabalhadores.
Nas batalhas po\[ticas, diferentes ideais se tornavam o ponto em comum entre
classes antagonistas. Marx captou com astúcia a situação dos partidos que estavam
em conflito na França antes da revolução de 1848 - os "Legitimistas", que pretendiam restaurar a antiga monarquia Bourbon, e os "Orleanistas" , que defendiam a
casa real rival- apontando os interesses econõmicos que se faziam presentes em
cada campo: os proprietários de terra defendiam os "Legitimistas" e os novos capitalistas financeiros advogavam em favor das políticas "progressistas" dos Orleanistas. A politica consiste em lutar através de códigos, que sempre precisam ser traduzidos; as classes raramente aparecem como verdadeiramente são.
As ideologias das classes mais elevadas sempre refletem seus interesses próprios, mas sempre de urna forma idealizada. Isso porque ela tem a capacidade de
controlar os meios materiais que produzem as ideias. Esses são os meios de produção mental: os livros, revistas, jornais ou púlpitos das igrejas que enunciam os
pontos de vista daqueles que podem pagar suas contas. Os intelectuais também são
especialistas em ideias, que precisam encaixar-se na estrutura económica de sua
época para que possam sobreviver. Durante o feudalismo, os intelectuais só poderiam se manter se se tomassem padres ou monges, recebendo honorários que provinham das muitas propriedades agrárias da Igreja, ou então se fossem ligados a algnm patrão nobre, que esperava por algum entretenimento. Esse é o motivo pelo
qual os intelectuais, embora sejam livres em principio para formular quaisquer
ideias, tendem a criar ideologias em favor da classe que os sustenta: os poetas medievais que exaltavam as virtudes dos nobres, ou os padres cujas teologias declaravam o caráter hereditário das estruturas sociais, enquanto reflexo de uma ordem
eterna dada por Deus.

'; J~'
tt':;

:,,1,

. ,

Com o surgimento do novo períodoeconômico,abrem:se novas possibilida_
des de financiamento para os intelectuais - o mercado de livros e jornais que teve
inicio na Inglaterra e na Europa Ocidental no século XVIII, por exemplo, ou os sistemas escolares que passaram a demandar mais professores., Quando os ihtelectu- "
ais passam a poder escolher entre diferentes meiosdesuportefinanceiro, alcançam
uma ]!laior autonomia intelectual, de modo que se torna viável a fllrmulação de
críticas em relação à antiga ordem, podendo até mesmo assumir posições révolucionári~s. Mas isso 'n ão quer'dizer que as ideias possam fluiT livremente ou que sejam autónomas: elas sempre refletem as circunstânCias sociais e materiais dos intelectuais, e se tomam revolucionárias precisamente naqueles momentos em que as
bases materiais da sociedade e da produção intelectual.estão se transformando _
assim como ocorreu no século XVIII, em que os intelectuais franceses se tornaram
os arautos da revolução de 1789,
Engels e Marx nunca chegaram a desenvolver sistematicamente uma teoria sobre os meios de produçãO intelectual. Entretanto, mais tarde essa concepçâo geral
rendeu bons frutos na Sociologia. Engels e Marx estavam particularmente preocu-'
pados com a produçãO de ideologias politicas. A teoria das condiçôes materiais e
sociais pode ser aplicada a várias formas de criaçâo i~telecti.ial. Arnold Hauser e
outros autores utilizaram essa teoria para explicar as mudanças nas formas de arte
e de literatura em diferentes periodos históricos. Essa linha de penSamento também foi desenvolvida no campo da Sociologia da ciência" que teve início na década
de 1930, quando cientistas marxistas, tais comoJ.D. Bemal,Joseph Needham e Boris Hessen tentaram demonstrar como a ciência pode silIgir'apenas no âmbito de
determinadas condições históricas e econOmicas. Isso não quer dizer que a Sociologia da ciência sempre rrilhou numa direção estritamente marxista; Robert. Merton e outros intelectuais reagiram às interpretações marXistas, tentando demonstrar a organização social normativa interna da própria Ciência.
.
Mais recentemente, nos aproximamos de uma conc~pçãode ciência enquanto
produto de uma série de camadas aninhadas de'instituições: sistemas econõmicos e
politicas que fazem parte do mundo exterior, sob certas condições (algumas das
quais discutimos no Prólogo), tomam possível a existência de sistemas universitários ou de laboratórios de pesquisa. Estes, por sua vez, tomam-se uma camada intermediária das condiçôe9 sociais e materiais, no interior da ,qual cientistas e outros intelectuais podem operar. Mas dentro dessa esfera,. os,cientistas protagonizam seus próprios conflitos.: eles se dividem em diferentes,redes, na expectativa de
explorar tipos particulares de equipamentos laboratoriais; eles tratam as ideias
como um 'capital intelectual" do qual são investidos (segundo a terminologia do
sociólogo francês Pierre Bourdieu); e, de acordo com·as palavras de Thomas Kuhn,
eles se dividem entre conservadores, que defendem os paradigmas vigentes, e radicais, que são aqueles que estão levando adiante as "revoluções" intelectuais. Mais
recentemente, os sociólogos que têm examinado o que de fato acontece nos laboratórios de pesquisa afirmam que aquilo que é considerado "conhecimento" é deter66
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'" ii minado pelo conjunto de equipamentos de pesquisa e pelos modos mediante os
.:; ~~._ quais 05 resultados podem ser anunciados através do meio material da imprensa.

" 'i); Agora podemos compreender melhor os meios de produçãO mental, e estamos,

. *ir mais próximos dos objetivos de Engels e Marx·de mostrar como as ideias refletem

,,: ~{. as circunstâncias sociais e materiais no âmbito das quais são produzidas.
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Até o momento, eu apresentei a teoriã da ideologia em duas de suas vertentes:

<; 'g, enquanto a explicaçãO segundo aqual as ideias poli:icas são sustentadas pelas clas'{O ses

dominantes e enquanto teona sobre a produçao de IdeIas espec13hzadas por
parte dos intelectuais. Mas a teoria geral da ideologia possui outras ramificações.
'r ~;" Ela também implica que cada classe social possui uma cultura própria e uma visão
" " particular sobre o mundo, que refletem as circunstâncias sociais nas quais vivem.
[,i Essa análise da cultura das classes, como veremos, ganhou mUIto em refmamento
, ,I,li com o conceito de grupos de status, formulado por Weber e amplamente desenvol;',: Vido com as pesquisas empíricas do século XX. No capitulo 3, tentarei mostrar de
;.~' ,que modo até mesmo a tradição durkheimiana forneceu importanltes elementos"
',. para a explicação teórica sobre os motivos pelos quais diferentes c asses ocupam
diferentes universos intelectuais e morais. Engels e Marx, com sua obseSSIva preocupação com a politica, não avançaram muito nessa direção. Contudo, eles contribuíram com algumas pistas importantes.
"
Em sua discussão sobre as revoltas campesinas na Alemanha na época da Re:"' .' forma, Engels tentou mostrar por que os camponeses tiveram que expressar suas
,i", . demandas revolucionárias sob uma forma religiosa. Marx retomou essa ideia de
','" ' Engels em O dezoito bromário, para explicar por que os camponeses da França apoia~' vam a ditadura de Luís Bonaparte contra a revolução de Paris. Em ambos os casos a
~ ideia geral é a de que os camponeses estão imobilizados e isolados em suas pequenas vilas e fazendas. Essas condições materiais impedem que eles . formem uma
cons~iência de si enquanto uma classe com interesses comuns e contrários aos das
, outras classes. Tudo o que eles podiam ver eram seus próprios interesses locais e
um mundo exterior desconhecido e hostil. Por esse motivo, a consciência camponesa tomou a forma do misticismo: no primeiro caso, isso correspondia às ideias
,. religiosas que apregoavam o iminente milénio e a queda do Anticristo, que estava
;, . governando o mundo disfarçado sob a figura do papa; no segundo caso, conSIStIU
em uma mitologia nacionalista segundo a qual o Imperador Napoleão havia retor:' ' nado para salvar a França. Essas duas ideologias deixaram os camponeses à mercê
de forças politicas 'que eles não eram capazes de compreender verdadeiramente.
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De um ponto de vista teórico, a explicaçãO oferecida por Engels e Marx abriu o
caminho para a compreensão de alguns mecanismos cruciais das culturas de classe. Podemos começar a perceber que as classes sociais nâo formam suas Ideolog13s
da mesma maneira . As classes mais altas, que são melhor organizadas intemamente e que podem controlar os meios de produção intelectual, possuem ideologias
que SãO mais abstratas e que promovem uma autoexaltação; 'as classes subordmadas
67

possuem ideologias que não são tão úteis enquanto armas que ajudam a realizar seus
próprios interesses mas que, não obstante, refletem as condições materiais de SUa
própria existência. Começamos a Ver que há urna estratificação ideológica e uma do~
minação ideológica, bem como uma dissimulada dominação política e económica .. .
Adentram~s num te,:"tório em que há uma relação entre a violência real e aquilo a .
que Bourdleu chamou de "violência simbólica". E podemos ver qual é o mediado;
entre ess~ dois territórios: as condições sociais e materiais da vida cotidiana, que
elaboram os meios de produção mental.

A Teoria do Conflito Politico
Política: economia e classes sociais estão profundamente interligadas. O sisiema económIco orgamza-se em tomo da propriedade, que é o que define as classes,
e a propnedade é garantida pelo Estado. A propriedade não é a própria coisa que é
pOSSUlda; a COISa é possuída por alguém somente porque o Estado estabelece o direIto legal de posse, e garante isso mediante o poder de policia e, se preciso, medi~nt~ o uso do exército. Marx e Engels, em A ideologia alema, ridicularizaram os
ldeologos burgueses que pensavam a propriedade como um tipo de direito inalienave! do mdlviduo, que nada teria a ver com a sociedade. Tipos particulares de
propnedade só emergem em tipos particulares de sistemas sociais. Um homem
que legalme~te possui um pedaço de terra, mas que não possui capital algum para
· cultivá-la, nao pOSSUl nada, o que possui é uma mera ficçãO. Do mesmo modo, o
. papel-moeda não vale nada a menos que alguém se submeta às condições da sociedade que lhe confere validade.

~or essa razão, qualquer classe económica dominante deve preocupar-se com
a polmca. Isso não significa que deva preocupar-se com os afazeres cotidianos do
Esta~o: Mas deve fazer C?ffi que o Estado continue a garantir o interesse dos propnetanos, o que requer mcluslve a mtervenção do poder do Estado para ajudar a
fazer fortul1as cada vez maiores. A aristocracia feudal queria que o Estado mantivesse os .camponeses na linha, mas também queria que o Estado fizesse guerras que
proporcIOnassem oportunidades lucrativas de conquista, para obter monopólio
sobre os lucros das plantações estrangeiras e para taxar os bens transportados nas
estradas. A SOCiedade capitalista possui uma ligação ainda mais profunda com o
Estado, uma vez que depende de um sistema monetário e de uma complexa rede de
estoque, de empréstimos, de pagamento de juros, de taxas, de monopólios e regulamentações, de advogados, de açóes judiciais.
Podemos conceber a politica de uma maneira interna ou externa. A externa en· volve a personalidade dos políticos, seus escãndalos, as crises mais dramáticas de
folitica exterior, os slogans de nacionalismo, de corrupção, de reforma, de liberaIsmo e de conservadonsmo. A classe económica dominante não precisa participar
· at1V~mente nessas questoes, embora sempre exista a possibilidade de que os ricos

envolvam pessoalmente com a politica. Mas a política concebida internamente,
aquela que é mais tediosa para os jornais e para O público em geral, é a que faz o sistema económico operar: é aqui que se situam as manobras menos conhecidas entre
o Tesouro e os bancos, os fundos de dívida pública, os contratos e outras inumeráveis regulamentações de caráter técnico. É aqui que a classe dominante possui um
. real interesse e, de acordo com a concepção marxiana, ela quase sempre consegue
. impor sua vontade.
A política é uma batalha para controlar o Estado. Na concepção de Engels e
Marx, a classe dominante sempre vence essa batalha, exceto nas situações históri.• cas em que a fonna básica de produçãO está se transfonnando. Nesses casos, a antiga classe dominante perde o controle político, sendo substituída por uma nova
classe dominante. Aqui nós devemos fazer uma distinção entre a leona económICa
de Marx e a Sociologia de Engels e Marx. A concepção económica de Marx era a de
que as contradições internas do capitalismo levariam .à concentração da propriedade capitalista, à formação de um enorme proletariado mal pago ou desempregado
e, finalmente, a uma crise económica tão grande, que levaria inevitavelmente à
abolição do sistema de propriedade privada. Essa predição económica ainda não se
realizou; por diversas razões de ordem teórica, é posslvel afirmar que nunca irá se
realizar. Os marxistas modernos têm buscado outras causas para a revolução, causas que não dependam somente de uma crise económica. É bastante provável que
se a economia capitalista operasse exatamente do modo como dissera Marx, a política seria sempre dominada pela classe capitalista, até um ponto em que haveria
uma mudança abrupta, com a tomada de poder pelos lideres políticos do proletariado. Na realidade, a política é bem mais confusa do que isso.
As revoluções, quando ocorreram, sempre tiveram a participação de diferentes
classes sociais lutando em coalizões complexas. Quando analisaram as revoluções de
sua época, Marx e Engels· deram muita alenção às lutaS entre as diferentes porções da
classe capitalista (ou entre as diferentes porções da aristocracia, como no caso da análise de Engels sobre as guerras da Reforma). Em suma, a Sociologia de Engels e Marx é
muito mais realista do que a Economia de Marx. Se sua Economia funcionasse, então
sua Sociologia seria apenas mais uma engrenagem da máquina, reduzindo todos os
processos pqlíticos a proceSsos económicos. Mas se sua Economia não funciona muito
bem, isso não significa que sua Sociologia política deva ser abandonada. Longe disso:
sua Sociologia política consiste em uma porta aberta para uma teoria do conflito bastante realista, aplicável a várias situações e não apenas ao cenãrio económico. A engrenagem sociológica pode então se libertar; podemos até mesmo descartar a máquina
económica se quisermos. Mesmo se a descartarmos, ainda assim temos uma série de
princípios que mostram quem é que ganha qual grau de poder político e por qual razão. A burguesia não precisa ganhar sempre; assim é possível explicar as condições
sob as quais obtivemos diversas reformas liberais, representações dos interesses das
classes trabalhadoras, assim como cisões entre classes. Em suma, temos um poderoso
instrumento para compreender todas '" confusas realidades da politica.
o

Um princípio crucial é o de que o poder depende das condições materiais de mobilização. Esse princípio remonta à formulação de Engels sobre os motivos pelos
· quais os camponeses alemães podiam ser dominados pela aristocracia. Os camponeses eram muito mais numerosos do que seus opressores~ durante as revoltas
~ . camponesas, eles criaram exércitos muito maiores do que aqueles que os nobres
.. ·enviaram para combatê-los. No entanto, os nobres.sempre ganharam. Eles conseguiram isso ao dividir os camponeses, comprando o grupo de um local enquanto
atacava outrp. O que os nobres possuíam eram meios de mobilização superiores:
· eles eram organizados enquanto um grupo especializado em movimentos de longa
distância e em intercomunicação, com seus cavalos, suas alianças, sua familiaridade com manobras militares. Como os camponeses tinham apenas uma consciência
mistificada sobre o mundo que se estendia para além de suas fronteiras locais, el"'i
_ não possuíam os meios materiais para organizar-se no combate politico. Esse argumento [ai radicalizado por Marx em sua análise sobre os camponeses franceses:
· eles eram divididos "como batatas em um saco", simplesmente colocados juntos
'. sem nunca obter uma unidade real. Suas condições materiais os mantinham sepa· rados e os impediam de obter qualquer poder.
A classe dos proprietários domina politicamente 'p orque possui mais meios de
mobilização política. O próprio capitalismo é um sistema interconectado: As pessoas de negócio estão conStantemente fazendo comércio entre si, observando os
competidores, fazendo empréstimos, formando canéis. A rede financeira e o pró- prio mercado são meios de comunicação que promovem uma intensa integração
·da classe capitalista. Por esse motivo, a classe empresarial, especialmente nos circulos financeiros mais elevados, é extremamente organizada. Essa classe possui·
uma rede à sua disposição, que pode ser usada facilmente para interferir na política
quando ela quer que algo seja feito. As classes trabalhadoras, por outro lado, não
_possuem esses meios naturais de organização. Para que possam tomar parte na política precisam fazer grandes esforços para criar organizações políticas e para reunir os trabalhadores de diversos lugares para formar uma força comum. Portanto,
embora os trabalhadores sejam imensamente mais numerosos do que a elite em?resarial, os l"eios de mobilização pol!t!ca superiores que esta última detém ten':dem a fazer com que a balança do poder político penda para seu lado. Isso, somado
- ao controle dos meios de produção mental pelas classes mais altas - na sociedade
· modem"" trata-se da posse de jornais, de canais de televisão e coisas do tipo -, significa que é geralmente uma minoria que decide as questões políticas de acordo
"com seus próprios interesses, e .que seus ganhos políticos são sempre muito des· proporcionais ao número de indivíduos que a compõe.
Por esse motivo, a classe capitalista tem preferido historicamente alguma for'fia de governo republicano. A democracia acaba sendo favorável aos seus interes' ses, porque essa classe é mais mobilizada, o que permite que vença a batalha pelo
· poder. É possível afirmar que as mesmas condições materiais que constituem o sis.ema de mercado também são usadas para dominar o mercado de votos. Barring".on Moore e Jr., há alguns anos, utilizaram esse princípio para explicar por que e

nde a.democracia havia sido criada, em detrimento de governos socialistas ou fas-

~iStas; discutiremos isso mais adiante, como parte das ramificações da Sociologia
política de Marx e Engels.
Há uma outra importante razão pela qual os capitalistas encontram certa facilidade para dominar a política no contexto de uma democraCla, ao men~s ~o
que se refere àS questões que lhes concernem maIS dITetamente, Essa razao e ~
importância das fmanças em qualquer governo, especialm~nte no que se refere a
dívida pública. Marx afirmou que o governo revolUClOnáno da França em 18.48
não levou a cabo nenhuma política .econômica radical porque sua própna solvencia dependia da força da moeda francesa. Os bancos fizeram o governo de refém,
porque qualquer política que abalass~ a co~hança do mercado aut0rr:aucamente
gerava desemprego, menor arrecadaçao de Impostos.e u,,?,a exacerbaçao generahzada da dificuldade do governo em pagar suas contas. E claro que um governo
poderia assumir o comando dos bancos e administrá-lo à força como qUIsesse,
mas o custo disso seria o completo colapso do sIstema de mercado. A pOSIçãO do
governo em relação à economia capitalista é o mesma que a de uma ~almha que
põe ovos de ouro somente se for bem tratada. Afmal , um governo nao pode sobreviver a menos que alimente seu exérCIto e seus funclOná~os Cl~S sem mencIOnar que, para manter a confiança da população e~ geral, e preClSO manter certa
prosperidade económica. Qualquer mudança ma~s para a esquerda tende a ser
automaticamente rejeitada, porque cna uma reaçao na comumdade empresanal
que engendra uma crise econõmica. Vimos esse mecanismo operar em dIversas
ocasiões no decorrer do século XX: os governos socialistas e liber~1S na Europa
durante a década de 1920, ou na América Latina durante todo o seculo, calram
porque uma inflação descontrolada [ai a consequência de suas manobras admInistrativas. Com efeito, isso significa que qualquer tentauva de reforma SOCIalISta
que se pretenda ser um meio-termo tende a não funcionar. Somente um governo
revolucionário extremamente [arte pode superar a perda de conhança do mercado e o período subsequente de crise econõmica,. a~ t~mar i.media~amente em suaS
mãos todas as instâncias financeiras e empresanals, Impondo assIm uma completa regulamentação da economia.
Esse esquema também explica as condições sob as quais o poder da classe trabalhadora pode crescer. No Manifesto comunista, Marx e Engels apontam como O próprio capitalismo estava promovendo a superação da sltuaç~o de ISolamento.que caracterizava aS classes baixas mais antigas. Enquanto os camponeses VIVIam ISolados
em suas pequenas [azendas, o processo de concentração de mercado que teve lugar
no capitalismo aproximou os trabalhadores. Na medida em que os pequenos negócios foram sendo comprados, um número cada vez maIOr de trabalhadores [aI trabalhar nas grandes fábricas, onde se tomou mais fácil que eles se orgamzassem. Não
apenas os sindicatos foram formados, mas também partidos políticos da classe trabalhadora; com a tendência das empresas a se reumrem em um grande monopóho, OS
trabalhadores também se beneficiariam dessa unidade, finalmente percebenam sua
[orça e subjugariam os capitalistas.
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Não foi exatameI)te isso o que aconteceu, mas Marx e Engels estavam parcial_
mente corretos ao apontar essa tendência histórica, e também estavam no caminho
teórico correto. Os partidos dos trabalhadores realmente foram criados na medida
em que o capitalismo se tomou mais concentrado, embora isso não tenha ido tão adiante como Marx e Engels esperavam, porque os meios de mobilização política
mudaram, e o processo de mon,?polizaçãO foi estabilizado em um ponto intermediário. No interior das organizações capitalistas que emergiram, a própria estrutura organi~acional mobilizou diferentes grupos de empregados em diferentes setores. Abaixo dos altos executivos, um setor intermediário.de trabalhadores de escritório passou a ter uma consciência própria, baseada em suas condições de trabalho
peculiares; desse modo, eles se tomaram uma força intermediária. Fora dessas
. enormes corporações e em conexão com elas, floresceram redes 'de especialistàs e
profiSSIOnaIS: pequenas e inovadoras empresas, engenheiros e arquitetos, advogados, pubhCltános, consultores de investimento, acadêmicos, intelectuais. Essas
várias profissões muitas vezes se mobilizaram ao seu próprio modo, e geralmente
possuem uma mterligação maior do que a classe dos empresários. Os meios de mobilIzação política continuam importantíssimos; o que aconteceu, empiricamente, é
que esses meIOs acabaram por mobilizar um grande número de grupos ocupa cionalS, commteresses próprios. Ein vez de reduzir a disputa a apenas dois grupos,
os capnahstas e os trabalhadores, a política moderna, mediante complexas manobras, fragmentou-os em inúmeros grupos de interesse mobilizados. A política
tornou-se, portanto, uma negociação de complicadas coalizões.
Na verdade, é provável que isso sempre tenha acontecido. Engels e Marx escreveram bnlhantemente sobre as coalizões em suas análises das revoluções de sua
epoca. Sua teoria política ainda é aplicável, como já indiquei, inclusive às novas
circunstãncias. Ela não mostra quais serão os atares em dado momento histórico
mas, em vez disso, quais as armas politicas que podem utilizar e quais serão os resultados, uma vez conhecido o posicionamento dos jogadores. As modernas teorias
dos movimentos sociais, especialmente a teoria da mobilização de recursos de
Charles TifIy e Anthony Oberschall, levaram adiante essa linha de análise.
A Teoria das Revoluções
Marx e Engels tinham uma concepção geral da revolução, que deveria promover
a queda do ca~ltallSmo e prenunciar o socialismo. Mas suas teorias da revolução
maIS valIosas sao encontradas em seus estudos históricos especificas sobre as revoluçoes menores de seu próprio tempo (no caso de Engels, também em suas reflexões
sobre o aspecto revolucionário da Reforma Protestante). Seu argumento básico é o
de que essas revoluções passam por diversas fases porque há coalizões instáveis entre
uma vanedade de classes sociais .. As classes mais baixas geralmente fazem a maior
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na processo de destruição do antigo regime, na medida em que provocam tuIIHIJt()Se revoltas. Mas essas classes tendem a agir segundo os interesses de uma classe "u~,~, mais elevada. Em 1789 e em 1848, o proletariado e a pequena burguesia lunuma guerra que era da alta burguesia, assim como na de 1520 os burgueses
jUIJl",m na guerra dos príncipes alemães contra a Igreja Católica Romana.
. Por que essas revoluções têm como caracteristica uma falsa consciência e uma
ação voltada para o interesse de outros? Nós já vimos algumas partes dessa resposta. O controle privilegiado dos meios de produçãO mental faz com que as classes
:'inais altas possam defmir quais os objetivos da revolução e quais são seus inimigos .
. Os trabalhadores ou os camponeses são os que lutam, mas os burgueses ou os nodizem a eles por quais objetivos devem lutar. Além disso, justamente porque
há um complicado conjunto de classes em disputa pelo poder, formam-se coali. zões e, com elas, os verdadeiros interesses ficam submersos. As coalizões são ideologicamente necessárias porque as chISses precisam de alguns slogans em tomo dos
quais possam se agrupar. P.ortanto, classes sociais diferentes que, num dado momento, podem estar se atracando, em outro podem agir conjuntamente para defender aquilo que acreditam ser seu interesse comum. Em 1848, os Legitimistas e os
Orleanistas (proprietários de terra e capitálistas) tiveram que deixar de lado suas
contendas porque as propriedades de todos os tipos estavam sendo ameaçadas pela
república revolucionária. Um princípio geral, portanto, é o de que uma coalizão é
realizada quando se está diante de um inimigo comum. Somente depois de ter desaparecido o inimigo é que as diferentes partes se sentem livres para brigar entre si.
Do mesmo modo, o partido revolucionário em 1848 era uma coalizão de duas classes antagonistas:. a classe média baixa formada por pequenos comerciantes, que
eram favoráveis a certo tipo de capitalismo, e os trabalhadores, que pressionavam
pelo socialismo. Esses estranhos aliados estavam juntos por causa de seus inimigos, as classes al.tas conservadoras, que ameaçavam a República. A batalha entre
esses dois grupos foi travada em torno de dois slogans opostos, que não representavam de fato os verdadeiros interesses em jogo. Os conservadores atacaram classificando todos os seus oponentes como socialistas e inimigos da ordem social, enquanto os revolucionários tiveram que deixar de lado suas diferenças económicas
para se concentrar em tomo do slogan de defesa da democracia.
No fim das contas, ~s conservadores puderam mobilizar mais recursos e conseguiram dividir seus oponentes, fazendo com que a vertente mais radical, a dos
trabalhadores, fosse expulsa do grupo dos republicanos. Com isso uma outra questão entrou em jogo: o perigo da vit6ria de uma coalizão. As classes médias baixas,
tendo dispensado seus aliados para formar um grupo menor para dividir os espólios (o que os teóricos modernos chamam de "coalizão mínima necessária"), agora
se encontravam enfraquecidas diante dos conservadores. O poder então migrou
para a direita. Mas essa nova conjuntura também era instável, uma vez que os con-

servadores se viram na liderança de um governo republicano, cujo direito de exis-

tir havia sido questionado por eles. Eles estavam presos na armadilha de sua pró~
pria ideologIa, alé~ de flcarem imobilizados pela erupção:de disputas entre os
membros da coahzao (OrIeanistas e Legitimistas). Estava aberto o caminho para o
surgimento de uma nova força política: Luis Bonaparte e sua ditadura, que montou
sua tropa de choque com a mobilização do lumpenproletariat e ganhou apoio ideo_
lógico ao jogar co~ o nacionalismo do? camponeses. O único modo de acabar caIU
a guerra de coahzoes era pôr. em descrédito todas as forças de·classe.
.
Esse ·modelo de revolução emergiu comó um subproduto, como séries de Co_ ..
mentários de Marx sobre a história que se desenrolava diante de seus olhos. Não é .
uma teoria completa. Teóricos posteriores foram mais adiante, analisando não
apenas a mobilização de diferentes classes, mas também as condições que levam à
quebra do Estado e abrem as portas para uma crise revolucionária. Nós veremos
essas teorias mais adiante.

munismo primitivo e a emergência do patriarcado. Mas a posição de Engels em rela-

ção a essas questões não era dogmática, e eleteria ficado feliz ao ver sua teoria ser re. formulada de modo a explicar melhor os fatos históricos.

A Teoria da Estratificação Sexual
Após a mane de Marx, Engels formulou uma teoria histórica geral da família'.
Isso inaugurou a questão acerca da igualdade e desigualdade entre homens e mulhe_

2. Normalmente, Engels coStumava dar todo crédito a Marx, afirmando que estava apenas desenvolvendo as ideias dele. Mas isso é algo questionável. A teoria de Engels se tornou o ponto de partida do
feminismo radical; sob essa influência, o Partido Socialista alemão [Ornou uma posição fortemente
prô.feminista. a~j~ando que o único modo de alcançar a igualdade sexual seria substituindo o capitalismopelo sOClahsmo. Marx, por outro lado, era finnemente antifeminista. Em 1872, ele ordenou
que a AssociaçãO Internacional de Trabalhadores expulsasse a seçào americana, liderada por Victoria
Woodhull, que tinha o feminismo (junto com a defesa dos direitos dos negros) como sua principal
pri<:,ridade. Marx afi~ou que a associa.cão deveria se livrar daqueles que qavam "preced~ncia à ques
tão dainulher em detnmento da questão do trabalho" e que advogavam "a Iiberaçã.o da mulher e [... 1
todo tipo de coisaS sem sentido" (Apud Hans Gerth (org.) ." The First lntemational: Minutes of the Ha
. gen Conference of 1872. Madison: University of Winsconsin Press, 1958: 177-78, 194R195 248
254-267). EX!' sua vida privada, Marx também era um sexista tradicional. Ele .<;onduzia sua c~sa d~
fomia viloriàna, considerando sua mulher como pouco mais do que uma empregada doméstica e
mãe de se'!.s filhos. referindo-se a ela em suas cartas a Engels como uma criatura "tola" e i~conveni
ente (LEVINE •.1975: 232, 238-239). A filha de Marx, que o idolatrava, fez uma lista de suas respostas
a algumas questões: "Sua virtude favorita em um homem: a forÇa. Sua virtude favorita em uma mu- lher; afraquczil" (Apud. Erich Fromm (org.). Marx's Conceptf Man. Nova York: Frederick Vogar,
~96l: 257): M~ parecia pe~r que a relação entre homem e mulher era meramente uma relação
natural [em se~, "ManUscritOs económico-filosóficos de 1844". Cp.cit., p. 126J. Engels adotava uma
posição' conttári~, de um romântico defensor das ideias de liberação sexual que começavam a surgir.
Ele sustentou e VIveu com uma mulher irlandesa da classe trabalhadora, Mary Burns. Mas Marx e sua
esposa sempre esnobavam Mary.Bums quando Engels tentava apresentá-la a eles, pelo fato de que ela
e Engels não eram casados; sua desaprovação moral recaía inteiramente sobre Mary Surns não em
seu parceiro. A única vez em que Engels se sentiu verdadeiramente oCendido por Marx Coi n~ ocasião
~: do falecimento de Mary Burns, quando' Marx se recusou a lhe prestar condolências. Considerando
essa profunda diferença entre suas atitudes. não é de surpreender que Engels lenha publicado A ori
, : gem daJamflia, da propriedade e do Estado somente após a morte de Marx.
.
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sobre as causas dessas características. Engels levou adiante o conceito de pro'pri.ed"de sexual: afirmou que os direitos de acesso sexual eram apropríados e res-·
"uard.ad'Js da mesma forma que os·direitos de usufruto da propriedade econõmica.
uma determinada época, afirmou, houve um comunismo sexual nas sociedades
Então, na medida em que a propriedade privada foi introduzida na economia
as cla~es foram criadas, também foi garantida a propríedade privada $exual, de
que os machos dominantes tomaram as mulheres uma propriedadeprívada.
O modelo proposto por Engels, de uma série de estágios evolucionistas, não é muito
correto, embora ele tenha seguido os principais antropólogos de sua época - um periodo em que a Antropologia estava apenas começando. Portanto, Engels acreditava
que havia existido um periodo de dominação matriarcal, intermediário entre o co-

Não obstante, sua teoria é correta no que se refere a diversos pontos importan.tes. Embora se tenha praticamente certeza de que nunca houve um estágio universal de comunismo sexual ou de um matriarcado, é verdade que os tipos de relaçãO
de propriedade sexual variam de um tipo de sociedade para outro, mas de uma maneira mais complexa. A família patriarcal dos estados antigos e também dos estados medievais realmente foram os sistemas que tiveram o tipo de dominação masculina mais forte que já existiu, e o status da mulher de fato pareceu declinar no
momento de transição das sociedades tribais para as sociedades com estratificaçãO
de classe. Engels também apontou para um fenõmeno importante quando observou que a emergência da sociedade capitalista, com seus lares privados, propiciou
às mulheres uma liberdade meramente formal; embora agora fossem livres para es-.
colher seus próprios casamentos, elas tinham que fazer isso no contexto de um
"mercado" de casamentos, no qual não possuíam nenhuma propriedade para si
"próprias. Desse modo, o namoro e o casamento tipicos do capitalismo consistiam
em uma troca em que a mulher tinha que oferecer seus trabalhos domésticos e sua
subordinação sexual para obter um contrato matrimonial com um homem que pudesse sustentá-la.
Engels também elaborou uma importante explicação geral acerca dos diferentes sistemas de estratificação sexual, argumentando que eles são correta tos ao sistema econõmico de cada sociedade. Portanto, a teoria de Engels foi capaz de importantes refinamentos que permitiram uma melhor compreensão da complexidade dos dados históricos. Mas demorou muito tempo para que sua teoria fosse seriamente desenvolvida nessa direção. Max Weber, que tinha interesse no feminismo
porque sua esposa era líder do movimento feminista alemão, debruçou-se sobre a
teoria de Engels, criticando-a pela fragilidade dos dados históricos apresentados,
mas a valorizando como um ponto de partida que poderia render bons frutos. We7S

-

,

::t:;!"ll,:
., b,êltde,;envolveu uma teoria comparativa sobre a família que também enfatizava a
variedade da estrutura económica das famílias e sua relação com a forma de propriedade sexual. Weber acrescentou fatores políticos como determinantes cruciais
dos tipos de estratificação sexual'.
As teo~as de estratificação sexual mais sofisticadas foram desenvolvidas somente nos ulumos 20anos, e ainda estão sendo feito.s esforços para conseguir reuntr vános fatores expl1cativos. As ideias básicas de Engels desempenharam um irnp~rtante p.apel em relação a isso. Uma das linhas explicativas tomou sua concepçao sobre a base económica da famllia para argumentar que O trabalho doméstico
reallZado pelas mulheres é parte da estrutura de classe capitalista. O trabalho das
mulheres enquanto mães e esposas, embora não seja remunerado, tem um papel
cruclalna reprodução da força de trabalho, sem o qual não existirta o contingente
necessano de trabalhadores para manter a economia capitalista. Há portanto uina
pre:são económica e uma luta de classe ocultas, que se escondem p~r baixo d~s relaçoes de mercado mais explícitas. O debate ainda vai mais adiante, indagando se
as mulheres fazem parte da classe trabalhadora em geral, ou se constituem uma segunda classe, uma classe trabalhadora feminina em luta tanto com o sistema capitahsta quanto Cam os trabalhadores que são seus maridos.
_Isso consiste em uma aplicação da teoria económica à questão da estratificação
. no amblto da sOciedade contemporãnea. Outra aplicação pOSSível é utilizar a teoria
para exphcar as dIferenças históricas entre Saciedades com diferentes tipos e graus
de estratIficação s:xual. Teóricos como Rae Lesser Blumberg e Karen Sachs enconram uma relaçao entre o grau de poder social da mulher e liberdade, e a extensao em que colaboram para a produção económica e administram sua própria propnedade e-"onomlca. Essa versão mais refinada da teoria engelsiana não pressupõe
uma sequenCla de estágIOS evolutIvos, pelos quais todas as Saciedades deveriam
pas~ar. D_Iferente;; tipos de sociedades tribais, por exemplo, podem ter uma forte
dommaçao mascu~ma, ou vários graus de poder feminino , dependendo de como é
eslruturada a divtsao sexual do trabalho. Nas antigas sociedades medievais (feudais)
dIVIdIdas em estamentos, o status da mulher tendeu a cair, porque elas ficaram d~
fora da produção económica, embora algumas mulheres da aristocracia pudessem
obter ganhos, nas circunstâncias em que a política marital permitia que elas tivessem contr~le sobre a propnedade. Em nossa sociedade atual, o status da mulher e
do hom~m no lOtenor de cada família é fortemente influenciado por suas posições
económIcas. As mulheres que seguem uma carreira mais lucrativa tendem também
a romper com O tradicional mercado de casamentos.
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3. A teoria ~e Weber não é muito bem conhecida, tendo permanecido encoberta or suas lon
Obrasd' esEpeclal~ente sua enciclopédica Economia e Sociedade, bem como suas aulas ~obre a Histó~
gera l a coltonllQ Para urna exposição
di'
.
dall Collins "W
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f
e ~m .. esenvQ V1~ento malS completos de sua teoria, ver Raneoury.o t~e F3;mIly . no me1,llivro Weberian Sociological Theory (Cambridge/Nova Yo;k'. Ceamerbs
n d ge mverslty Press. 1985).
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A teoria de Engels é de importãncia fundamental porque enfatizou não apenas
. as determinantes económicas da família e das relações de sexo, mas também reconheceu o fenómeno da propriedade sexual - a natureza possessiva dos controles
da sexualidade em si mesma. Essa linha de análise foi desenvolvida separadamente
da análise dos fatores econõmicos. Ela deu origem a várias teorias sobre as políti. caS de sexo. Antropólogos como Claude Lévi-Strauss ou Marvin Harris desenvolveram teorias de "aliariça" sobre as estruturas familiares em diferentes sociedades
tribais, analisando-as enquanto meios pelos quais as trocas sexuais são utilizadas
como estratégias politicas para unir grupos economicamente e militarmente. Eu
apliqu<:i esse tipo de análise para explicar a mudança nos padrões das relações entre os sexos que caracterizavam tanto as famílias patriarcais das sociedades agrárias
medievais quanto do penado "Vitoriano" em que se deu o início do moderno mercado de casamentos, assim como as transformações sexuaIs que aconteceram no
século XX e que ainda estão acontecendo nos dias de hoje.
A estratificação sexual é um tópico que permaneceu ignorado durante muito
tempo, tanto pelos sociólogos quanto por outras pessoas. A estratificação homem-mulher não era percebida porque a ordem social baseada na dominação mas- .
culina tomava isso como certo. Engels foi um pioneiro ao trazer essa questão como
um assunto passível de uma explicação teórica. Mais de meio século após sua morte, a sua linha de análise do conflito no âmbito da família, da economia e das relações entre os sexos começou a ser transformada em uma sofisticada teoria geral.
Max Weber e aTeoria da Estratificação Multidimensional
A Sociologia de Weber é frequentemente vista como antagõnica à abordagem
marxista. Na verdade, Weber é um continuador dessa abordagem, uma geração posterior da histórica tradição do conflito do mundo intelectual alemão. Weber nasceu
em 1864 e desabrochou intelectualmente entre a década de 1880 e 1890, que consiste precisamente no penado em que Engels e seus seguidores estavam causando impacto na vida intelectual alemã. Marx pennaneceu relativamente desconhecido durante sua vida, exceto nos círculos revolucionários. Mas, na década de 1880, o Partido Socialista, que tinha como base os sindicatos e seguia a teoria de Marx como doutrina oficial, havia se torriado uma grande força na política alemã. O partido já participava das eleições e foi se tornando cada vêz menos revolucionário, mas era grande
o bastante para que tivesse seus próprios jornais, escolas do partido e ainda para ter
representantes políticos que se dedicavam exclusivamente a essa atividade. H~' ia
adquirido uma base material que lhe permitia ter seus próprios intelectuais. Portanto, foi na Alemanha que o marxismo (talvez, na verdade, o engelsianismo) saiu do
subsolo e passou a atrair a atenção do mundo acadêmico e intelectual.
Weber tinha pleno conhecimento desses desenvolvimentos. Seu pai era membro de outro partido político do Reichstag, em Berlim, um partido burguês que representava as grandes fábricas. Importantes politicas, advogados e acadêmicos se
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E claro que outros segmentos intelectuais fizeram parte de SUa fonua - ·M
era um economIsta no estilo I " I
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d .
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.
demanda mobilidade do .
) acessos ecoUOmlcos (tais como oferta
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. .. s preços, etc. ,mas em vez disso prete d'
.vários períodos de desenvolvimento dos difeientes ti . . d '
n la mostrar .os
desenvolvidas nesse contexto se concentraram em a pos e Economia: As teonas
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ta~ ~omo ec~no~ia familiar, propriedade senhorial, ;'~;:=d~~::~:~:o ~~~~i~~
za o, merca os ocalS, mercados mundiais, e assim. por diante. De certo modo, .

4. O tenno milizado pelo autor é "putting-out s stern"
. .. '...
te em português. Nesse sistema também cham ~ d .: ~ue ~;lo p~ul:uma expreSSão correspondenempresas têxteis na Ingl~terra,'uma grande e~p;es: "SiStema d~P1e:tIco" > q~e foi m~ito usado.pelas
que era então realizado em locais menores eralment encomen ~va decennmado tlpo de trabalho,
rença desse sistema em relação· à produçãd :rtesim le ~~ .própnas casas dos trabalhadores. A difenem que comprar a matéria-prima e n
a tra lClonal, é que os trabalhadores não tinham
em se preocupar em vender o cd
.
.
um modelo protonevolução industrial (N.T.).
. P! Uto, por 1550 é considerado

foi O último de uma série de economistas históricos que tentaram mostrar
os tipos de sistemas económicos que precederam o capitalismo e mediante
processos o capitalismo pôde surgir. Weber também estudou Direito e pratiDireito; além disso, conhecia muito de História, de.todas as partes do mundovelcdade, ele sabia muito mais de História do que Marx e Engels, porque na épo. ca em que estes escreveram, a História não estava tão desenvolvida. Embora Weber
fosse religioso, ele tinha pleno conhecimentõ das motivações religiosas das
pesse)as que o circundavam e da força da religião na História passada.
Assim como no caso de Marx', o principal tema das investigações de Weber é o
capitalismo. Mas, enquanto Marx estava preocupado especialmente com as leis
econõmicas do capitalismo, com suas crises e com seu futuro colapso, Weber estava mais preocupado com suas origens motivacionais, com o quebra-cabeça de seu
surgimento. Weber abordou essa questão não a partfr da proposição de uma sequência de estágios, mas de uma comparação mundial: por que o capitalismo
emergiu na Europa Ocidental e não em nenhuma outra das grandes civilizaçõesChina, índia, Roma ou no·mundo islâmico? A Sociologia de Weber pode ser considerada uma ramificação que brotou a partir desta questão central. Suas teorias sociológicas consistiram em uma tentativa de forjar os instrumentos para analisar os
alicerces da Economia, com os quais poderia mostrar quais forças o favoreceram
ou que constituíram um obstáculo ao seu surgimento nas diversas sociedades. Poderíamos afinnar que a Economia era aquilo que Weber queria explicar, mas a busca por essa explicaçãO o levou para o universo da Sociologia, especialmente no que
se refere ao papel dos fatores políticos e religiosos.
Essa não é a única interpretação posslvel de Weber. Alguns comentadores
(como Talcott Parsons) o apontam como sendo um tipo de idealista, opondo-o ao
materialismo de Marx. Weber foi visto oomo o defensor da importllncia das ideias na
história. Essa escola de pensamento foca sobre um dos primeiros dentre os mais importantes trabalhos de Weber, A Ética protestante e o Espírito do capitalismo (1904),
que parece colocar Marx de ponta-cabeça. Enquanto Marx considerava a religião
como ideologia que refletia as classes econômicas, Weber parecia mostrar que o próprio capitalismo não havia sido produzido por forças ·econômicas, mas pela influência de ideias religiosas: a dedicação dos puritanos ao trabalho diminuía sua ansiedade em ,elação à sua 'salvação o que, segundo a doutrina teológica da predestinação,
não era algo garantido a todos, Por volta do mesmo período, Weber também escreveu um ensaio no qual argumentou que o método básico das "ciências humanas" deveria ser o de verstehen (compreender). Isso significa que não se deve explicar os
processos sociais mediante a proposição de leis abstratas, mas é preciso penetrar no
ponto de vista subjetivo do atar, para ver o.mundo como ele ali ela o vê, de modo a
compreender suas motivações.
Essas duas caracteristicas seriam evidências de que Weber era realmente um
idealista, ou ao menos de que ele considerou que as ideias exercem uma grande influência sobre o mundo material. Mas isso não significa que Weber tenha deixado
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Contudo, há ainda um ' ..
outro tipo de tema "idéalista" que pode ser encontrado na obra de Weber. Com frequência, ele se preocupou com o processo de racionalização das diversas instituições: trata-se do surgimentO de um cálculo abstrato da relação entre meios e fins,
Ele descreveu o capitalismo moderno como a Economia racionalizada, a burocracia como a organização racionalizada e o Estado moderno como uma instituição
baseasla em procedimentos formais e regras fundadas sobre uma autoridade racional-IegaL Ele chegou até mesmo a afirmar que aquilo que é caracteristico na música europ.eiadesde a época deBach resulta de sua racionalização da escala musical,
o que transformou a música em uma espécie de Matemática abstrata, Por esse motivo, alguns comentadoreS, especialmente comentadores alemães mais recentes
como Friedrich Tenbruck,Jürgen Habermas e Wolfgang Schluchter, têm .firmado '
que a principal conmbuição ,da obra de Weber é sua teoria sobre a inexorável'.tendência mundial à racionalização, Se o método verstehen e sua ênfase nas ideias religiosas são uma versão do idealismo de Kain ou da "ciência humana" de Wilhelm
Dilthey, essa história mundial da racionalização faz Weber parecer um herdeiro
moderno de HegeL
Entretanto, o que se deve realmente afirmar'em relação a Weber é que ele via o
mundo de forma multidimensionaL Ele concedia a cada fator o seu devido lugar, esforçando-se para não ser nem um idealista unidimensional, nem um materialista,
Ele certamente considerava a racionalização como a principal caracteristica do
Ocidente nos últimos séculos, mas ele não era obcecado por isso tal como Parsons
e alguns dos intérpretes alemães de Weber mais recentes, Para Weber, a racionalização é uma- faca com dois gumes, ou seja, ela consiste simultaneamente em um in-

cremento dos procedimentos formais e em uma diminuição da capacidade humana de alcançar conscientemente seus próprios objetivos,
Acima de tudo, Weber mantinha uma postura de imparcialidade, consciente
dos efeitos distorcidos que poderlam resultar dos juizos de valor ou de interesses
enviesados, procedentes das mais diversas direções, Sua perspectiva multidimensional tomou-o fundamentalmente um teórico do conflito, Na verdade, o conflito
não é ape,nas mais um dentre outros fatores, mas é uma expressão desse 'caráter
multidimensional das coisas, da pluralidade dos diferentes grupos, interesses e
perspectivas que constituem o mundo, Afinal, o mundo nàO é um todo coeso,
como uma grande unidade social ou metafísica, Embora exista consenso e unidade
no interior de alguns componentes da sociedade, o todo é uma mistura de partes
em conflito, Além dos elementos mais espeCíficos que Weber aprendeu com os
marxianos/engelsianos, essa posição consiste em uma importante razão para explicar por que Weber desempenhou um papel tão importante na subsequente fonuação da tradição do conflito na Sociologia, Weber não apenas percebeu a existência
de múltiplas esferas, mas também notou que há sempre uma luta pela dominação
que é travada no interior de cada uma dessas esferas, Para ele, a economia é uma
luta de classes, mas uma luta mais complicada do que aquela que Marx e Engels
StJ

ha,/Íalndescrito, A política é ainda um outro contexto de luta, que envolve interesconflitantes entre políticos e classes econõmicas, Até mesmo o mundo das ideias
divido entre diversos grupos de interesse, As religiões, por exemplo, travam suas
;- ol:óp,ria,s d,isJ>utas - baseadas na organização social da própria Igreja - que separam
teólogos profissionais dos "políticos da Igreja", e estes dos fiéis, Até mesmo
:, qllanldoWeber parece fazer uma defesa da influência autõnoma das ideias, ele conpara aquilo que pode ser chamado de um sofisticado desenvolvimento de
'
teoria da ideologia,
Consequentemente, Weber via a história como um processo de conflito confuso e multidimensional entre diversas frentes, Ele era um inimigo das noções
:' .simplistas dos estágios evolutivos ou de outras características mais nítidas que os
, teóricos tentavam impor às complexidades da realidade,histórica, Essa razão já
,: seria suficiente para questionar as interpretações que afirmam que ele considera, va a racionalização como a principal tendência da história, Weber era, então, um
historicista, um partic!ário da doutrina segundo ,a qual não existem leis gerais,
mas explicações sem fim de particularidades históricas, com princípios explicativos diferente~ para cada era? Muitas vezes, essa parece ser a posiçãO de Weber,
especialmente no começo de sua carreira; quando ele estava escrevendo tratados
metodológicos, Isso parece tomar a Sociologia algo impossível, ao menos enquanto uma ciência generalizante, Mas Weber encontrou uma saída para isso,
Ele subordinou a Sociologia à tarefa de apresentar os elementos com os quaIs a
história é feita, Para esse propósito, ele criou a categoria de tipos ideais, modelos
abstratos de burocracia, de classe, de mercado e assim por diante, que poderiam
capturar aspectos da complexa realidade histórica, sempre levando em consideração que seria necessário aplicar vários tipos ideais ao mesmo tempo , de modo a
captar os vários aspectos das coisas,
Esses tipos ideais se transformaram nos germes da Sociologia l"ós-weberiana,
Cada um deles é um tipo de teoria encapsulada, do mesmo modo que a tabela periódica é uma teoria sobre o modo como as moléculas são reunidas, Weber negava
que houvesse leis de desenvolvimento da história, Seu desenrolar dependia de
quais "moléculas" se combinariam em cada caso, Mas essas "moléculas" sociais
acabam se tornando bem estruturadas e adquirem uma legalidade própria, dando
origem às teorias de classes, de organizações e coisas do tipo, oferecendo um conteúdo real para a teoria weberiana do conflito,
O famoso modelo tridimensional de estratificaçãO proposto por Weber é a melhor chave que podemos encontrar para nos aproximarmos de seu complicado sistema, Seus tradutores americanos, Hans Gerth e C Wright MiUs, o apresentaram a
partir dos seguintes tenuoS: classe, status e partido, Todos estes são tipos de grupos de interesse que podem lutar tanto entre si quanto uns contra os outros, Eles
também estão conectados uns aos outros, e cada um deles descreve determmado
contexto em relação ao qual Weber tinha uma teoria,
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Para Weber, classe se refere à mesma instãncia da qual trataram Marx e
Poderiamos até mesmo, afirmar que ,Weber incorporou a Sociologia de
Engels como um dO!; etementos de seu sistema, Ao fazer isso, ele alterou v '''u'uelf
daqueles aUtores. O copflito de ch\$se, para Weber, é mais complicado do que na
na de Marxe EngeJs..,E1e,s trataranl')J!incipalmente (ao menos em seus escritos
cos) do conflito entre:'tfabalhadores e capitalistas, entre proprietários dos
produção e os prodUtores de trabalho. Weber tornou esse esquema mais el"bo'r3<li
ao acres€e,ntar o confli!,? entre osS"'pitalistas financeiros (sobre os quais Marx
ao tratar da revolução d~}848, na 'França) e aqueles que faziam empréstimos de
pital, bem como a batalh~entre vendedores e ,consumidores. Esse esquema foi
mado mais recentemente por Norbert Wiley, Com a intenção de mostrar o
política americana é perqeada por conflitos de classe; enquanto à batalha enitre'car)i~
talistas/trabalhadores teÍ\i sido menos aparente, a batalha entre cr<,d()re!sldev"dcl~"
dominou a política do século XVIII, baseada nas propriedades agricolas,' e os
tos raciabda década de·1960 envolveu consumidores atacando comerciantes.
Weber, o conflito de classe é como um circo com três ,picadeiros.
Mas o,mo,do como Weber .entendia o conflito de classe difere do modelo de '
Marx em virtude de um !nativo ainda mais crucial. Para Marx, as classeS são
' ,'
das em relação à poss'e O.q ausêncii:de posse dos meios de produção. Para Weber
as classes são definidas a~partir de sua posição em um mercado. Teóricos marxista~
mais recen~es, em umarea
contra Weber, criticaram seu modelo por basear
I)last~do superficial da produção econõmica. No en- '
estranficaçao em u~ ní ,
tanto, eu 'gostaria d'ediúr: ue isso é o que constitui a força de Weber, não SUa fraqueza. O esquema de Màrx vincula as classes à sua teoria económica _ que é uma
i,. ,,:,
parte do sistema de Marx e Engels que se mostrou menôs plausível enquanto um
!. - ,f " gUIa para a transformação hiStórica. As transformações nos meios de produção ou '
;: ".oC,.,-ipa.proprie'dade desses m~ios de produção não transcorreram' do modo como Marx
Fi;;;- :,'havia previsto, nem antq dele, nem depQis dele. Na verdade,penso que Marx e
::.. Engels reconheceram iss9 tacitamente quandQ escreveram sobre acontecimentos
políticos.reais, como no, ~aso da Revolução Francesa de 1848. Nesses Contextos,
eles sempre lidaram com :pma variedade.muito maior de classes, não apenas com
proprietários versus trabalhadores .. Na realidade, a ação, sempre foi centrada em
torno de classes intermediárias, com suas inúmeras e complicadas divisões, e nas
classes superiores: os proprietários de capital financeiro e os proprietários de terra
,' " (que Weber descreveu como uma classe de credores), bem como os pequenos e os
grandes industriais.
Weber construiu Sua teoria sobre os conflitos de classe enfocando a situação
em que esse conflito é mais real: na luta pelo controle de um lugar em determinado
mercado. Para Weber, o monopólio não é simplesmente uma situação que emerge
em um estado tardio do capitalismo. Trata-se de um processo fundamental que
pode ser encontrado no deco.r rer de toda a história. As classes sociais correspondem às diferentes formas de tentar obter o controle de mercados e~pecíficos: di82

e crédito, terra, indústrias manufatureiras dos mais diversos tipos, várias
iJ.b,ili,:la,ies de trabalho. Isso oferece uma imagem mais realista sobre o que acontebem como fornece uma concepção teórica geral sobre o processo de estratificaAs classes dominantes são aquelas que conseguem obter o monopólio sobre
. mercado lucrativo; as classes menos dominantes obtêm apenas monopólios
~."ciajis, ou monopólios de mercados menos vantajosos. As_classes que não conseobter nenhum monopólio e que são forçadas a competir no mercado aberto
sujeitas às suas forças niveladoras,
Chegamos agora à segunda categoria de estratificação de Weber, os grupos de
Esses grupos são usualmente entendidos como sendo uma categona oposta
à cat!~gc)ria económica de classe. Enquanto as classes são criadas a parUr de fnas
c01lSi,:ler'3ç,iies econõmicas - ou seja, pelo agrupamento de interesses similares em
;vi,'ru,:I, de posições similares no mercado -, os grupos de status devem ser cons~i
no interior do mundo da cultura. Eles não são categonas meramente esta tlSmas comunidades reais, pessoas com um estilo de vida e uma visão de mun'do em comum, pessoas que se identificam umas com as outras pelo pertenclmento
· um grupo. Isso nos faz pensar em grupos étnicos, raças, grupos rehglOsos, comu.
de pequenas cidades, vizinhos: grupos que tendem a negar a classe soc:al
· ou a superar as barreiras de classe. Mas, na realidade, há uma profunda conexao
· entre classe e grupo de status. Lembre-se: classes são grupos que compartilham um
determinado gr'lU de monopolização em algum mercado. Elas fazem ISSO se t?rnando organizadas, adqUirindo uma autoconsciência ao criar certas dehmnaçoes
ao seu redor - em suma, ao se tornarem grupos de status.
,

Qualquer classe bem-sucedida, dominante, deve organizar-se enquanto um
grupo de status. Na verdade, historicamente foi sempre isso o que aconteceu. As
classes históricas dom.i nantes apresentadas por Marx e Engels sempre foram legalmente e 'culturalmente organizadas, o que permitiu que o controle fosse sempre
exercido por s'eus membros. Os proprietários de terra medievais não apenas con, tro/avama terra e exploravam os servos; eles também se tornaram o estamento nobre, com suas exigências de títulos hereditários, com seus hábitos corteses, c~m
seu estilo de vida cavalheiresco, que evitava que eles tivessem que sUJOr suas maos
com qualquer outra coisa além de sangue. Na índia, a divisão entre os grupos ~cu
pacionais foi ainda mais profunda, originando as castas: que garanua que as castas
impuras fossem evitadas - e justificando isso pela doutnna rehgtosa do karma passado e da futura reencarnação. Do ponto de V1sta man<Iano, essas classes estavam
simplesmente se disfarçando sob o manto das ideologias. A teoria de Weber concorda com isso, mas com a seguinte ressalva: o elemento ldeológtco ou cultural é
considerado absolutamente necessário para que um grupo se torne maIS do que
um mero grupo de pessoas com a mesma posição económica, para que se torne
unia verdadeira comunidade social. Mais do que isso, ele considera que o grupo de
status tem impacto direto sobre a situação econômica: é somente desse modo que
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um grupo se toma poderoso o bastante para monopolizar a parte do mercado que '
deseja, em vez de simplesmente competir em condições de igualdade no ãmbito de '
, determinado segmento, A organização de grupos de status é uma arma econõmica. ,
Por essa razão , não é correto afirmar que os grupos de status são grupos não '
econômicos. Seu estilo de, vida e suas feições gerais dependem de seus recursos..
econõmicos e de sua posição na sociedade. O castelo dos I.'0bres, seus cavalos e
suas roupas só foram possíveis em virtude de suas riquezas. Atualmente, as ".~,."' ,
mais al~as realizam os bailes de debutantes e contribuem com orquestras sinfônicas e museus de arte, como um processo de conversão capital econômico em capital cultural, para utilizar os termos de Bourdieu. Até mesmo suas inclinações religiosas são afetadas por sua posição de classe. Em uma análise comparativa, Weber
demonstrou que as classes mais altas sempre preferem uma religião mais dignificante, com rituais grandiosos, mas que não exijam muito comprometimento pessoal; as classes médias trabalhadoras preferem uma religião ascética e moralista,
que inspira respeitabilidade e as motiva ao trabalho duro; e as classes mais baixas
tratam a religião como uma forma de magia, de intervenção sobrenatural que pode
lhes trazer riqueza e sorte para derrotar seus inimigos. Essas diferentes caracteristicas culturais podem fazer com que grupos de status superiores e inferiores apareçam uns aos outros como seres alienlgenas. E eles também ajudam a encobrir sua
base econômica. Isso é particularmente verdade, porque um grupo dominante que
se organizou enquanto um grupo de status sempre idealiza a si mesmo e afirma ser
diferente dos demais não em virtude de sua riqueza ou poder, mas de sua nobreza,
de sua honra, de sua polidez e de seu gosto artistico, de suas habilidades técnicas,
ou qualquer que seja a ideologia de status em questão.
A posse desse tipo de ideologia de status toma mais fácil que os membros do
grupo monopolizem posiçôes econômicas. Pessoas de fora podem ser excluídas ou
limitadas pelo simples fato de que somente as pessoas que parecem ser "o tipo certo" são admitidas para assumir as melhores posiçOes. O tipo de ideologia de status
pode mudar periodicamente, mas esse é um processo que sempre se faz presente.
Embora a proliferação de títulos academicos não fosse muito significativa nos tempos de Weber, ele já pôde perceber o surgimento dos modernos grupos de status
que serviam para monopolizar as posições ocupacionais mais lucrativas. O crescimento das modernas "profissões" demonstra o quanto nossa força de trabalho se
tomou permeada por esse tipo de monopólio. É verdade que os médicos realizam
um tipo de trabalho bastante especializado, mas eles se separam do restante da
classe trabalhadora mediante a construção de uma elaborada cultura ocupacional
sustentada pela exigência de diplomas e licenças governamentais, para monopolizar o conhecimento médico. De fato, eles criaram um monopólio bastante lucrativo, o de prescrição de receitas, e conseguiram isso com manobras políticas que garantiram que os remédios não fossem vendidos no mercado aberto. O mesmo tipo
de análise pode ser estendido a muitas outras esferas ocupacionais modernas.
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Portanto, uma diferença crucial de Weber em relação à teoria de classe marxiana
'colns"ste em sua ideia de que as batalhas econômicas têm muito mais faces do que
:mC,strara Marx. As classes foram subdivididas em grupos de status, e obtiveram o
:coln.trole de determinados setores dos mercados econômicos. Sua teoria contempla
tàrnbo~m a presença de um mercado secundário de atributos de status, que tendem a
:es,)brep,)ràs linhas econômicas primárias. Entretanto, por baixo dessas roupagens,
lutas econômicas continuam á ser travadas. Elas são mais difíceis de ser percebimas continuam a ser o esqueleto de todo o sistema.
Finalmente, temos os partidos ou grupos de poder: aqui Weber aponta para
outra esfera de luta, entre facçôes políticas. Ele afirma que os políticos, com
manobras, não podem ser reduzidos às lutas entre as classes eçonOmicas ou
grupos de status, porque eles possuem interesses próprios. A afirmação de
: que nem tudo é luta de classe parece antimarxiana. Mas, na realidade, no que conà sua Sociologia, Marx e Engels não estavam muito distantes dessa afirmaBasta lembrar que" além das várias classes em luta nos momentos revolucionáeles também mencionaram os grupos políticos per se: o exército e os burocrana França de 1848, o Imperador contra os príncipes e contra os cavaleiros, dua Reforma alemã. Essas eram verdadeiras ,lutas entre grupos de interesse e,
' ernb,)raesses grupos fossem aliados a diferentes classes, eles não podiam ser reduzidos a estas.
Mas as facções políticas não são um epifenômeno inexplicável, uma superes, trutura que surge de forma indeterminada. Elas são grupos organ",ados no ãmbito
" de uma esfera diferente daquela das classes, embora se estruturem sobre um mes, mo solo. AS,sim como Weber afirmou, os partidos habitam "a casa do poder": em
, outros termos, eles habitam o Estado. E, para Weber, o Estado é uma organização:
na verdade, sua análise sobre o Estado faz surgir sua teoria sobre a burocracia e,
" consequentemente, a modema Sociologia das organizações, Mas uma organização
é algo ·real, material- na medida em que adquire alguma permanência, ela passa a
ter propriedades, terras, prédios, armas, recursos para manter seus membros, e assim por diante. Cada Estado tem sua própria economia. (Consequentemente, Weber disse o mesmo a respeito de cada Igreja: tão logo deixa de ser uma seita carismática e começa a estruturar-se sobre a figura de líderes permanentes, ela adquire
propriedades e transforrila-se em uma entidade ecof\ômica.) Portanto, as facções
políticas possuem seus próprios interesses económicos: O poder e a riqueza de sua
organização, o próprio Estado. O mesmo pode ser aplicado às organ",ações políticas menores, tais como os partidos políticos: seus membros oficiais passam a ter
interesse na prosperidade de sua organização, na medida em que é nela que fazem
suas carreiras.

Disso se segue que as facções políticas, ao habitar a "casa do poder", habitam
uma casa real, ao lado de outras organizações empresariais, financeiras e de todas
as demais organizações que constituem o ãmbito das classes. O traço caracteristico
do Estado não são os interesses de seus membros, mas suas armas exclusivas. O
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Estado é armado e, portanto, pode dominar todas as outras organizações. Mal'lc
.
a fundar a Associação Sociol6gicaAlemã, e considerava seu próprio tra·
Engels já haviam visto isso, quando afirmaram que a força do Estado sustenta
como
sociológico. Além disso, seus esforços para mapear todos os fatores
tema de propriedade económica. O Estado precisa investir em armas, em tropas
fun,dame:nt'ü.
s para a compreensão do desenvolvimento do capitalismo acabaram
em polícia, para que tenha condições de govemar;·o extenso aparatode,bllI"ocra_ 'J.i;
traçar
os
contornos desse campo. Nas gerações posteriores, a SoCIOlogIa tor~s', de coletores de impostos, de magistrados e funcionários do tipo são .nra'~'N,
muito
mais empírica, baseando-se não apenas em comparações históricas,
dos de manter e suprir essas forças. Mas isso cria um problema económico
em
pesquisas sistemáticas com a finalidade de obter novos dados. Os
também
' .. " Estado, bastante característico: trata-se do problema fiscal: Os Estados tarnhém ) ,
históricos
e comparativos .- que certamente também são empíricos, embora
possuem seus inimigos próprios: quais sejam, os outros Estados. Os Estados e seus' .'
líderes brigam pelo poder e prestígio nacional. São.particularmente
. •": ico,letadl)s de modo diferente - passaram a ser utilizados para construir e testar teo. empiricamente, de um modo muito mais explícito do que Weber ~ fizera. Seus
que aumentam o poder de alguns Estados, na medida em
.
esforços
pioneiros e seus tipos ideais Constituíram o núcleo de conceitos e teonas
de outros. Mas até mesmo Estados militarmente bem-sucedidos correm o risco
.
.
foram
desenvolvidos posteriormente e que, por sua vez, transformam-se na
enfrentar problemas económicos, em função dos altos custos de manutenção de .'
em
que nossos pontos de vista teóricos continuam ase desenvolver.
medida
seus exércitos. A modema análise dos conflitos, como veremos; coloca uma r'"n.; . "','
Politicamente, é claro, o marxismo manteve uma identidade característica a?
derável ênfase sobre esse esforço económico-e-miIÚar por parte do Estado.
longo
de todo o século XX. Isso obscureceu o fato de que, íntelectualmente, a tradl- .
O Estado também possui uma outra arma crucial: a legitimidade. Isso é um asção
do
conflito, comum tanto a Marx quanto a Weber, teve nesses autores seu po~
.
pecto do campo cultural e emocional. Nos termos de Marx e Engels, o Estado é o
to
de
partida,
mas depois tornou um rumo próprio, caracterizado pe~ artlculaçao
principal mecanismo de produção de ideologia; na terminologia de Weber, um Esta'
entre essas duas linhas. Podemos perceber isso até mesmo na geraçao que ~e sedo bem-sucedido faz com que as pessoas que vivem dentro de suas fronteiras se singuiu imediatamente após Weber. Um dos intelectuais que frequentou o sa!ao de
tam como parte um único grupo de status, a nação. Há muitos modos pelos quais a
Weber em Heidelberg foi o jovem marxista húngaro, Georg Lukács, a quem Weber
legitimidade pode ser gerada: Weber apontou o carisma dos líderes, a tradição das .
respeitava muito, a despeito de suas discordâncias. Lukács, assIm como o ItalIano
organizações hereditárias e a autoridáde raCionai-legai da constituição. Cada uma
Antonio Gramsci, lutou contra a maré do economiclsmo e matenalIsmo marXistas,
dessas fontes repousa sobre uma determinada base material e organizacional. A legidesenvolvendo urna teoria hegeliana sobre os conflitos de classe que enfatizava a
timidade não surge por geração espontânea; ela é produzida, e os vários tipos de or- "
"falsa consciência" das classes sociais mais altas. Segundo Lukács, as classes SOCiaIS
ganização que a produzem podem ser considerados.como um outro aspecto dos meios
mais altas eram mais alienadas da realidade e da verdadeira essênci~ humana do que
de produção mental (ou do que mais recentemente chamei de "meios de produção
as oprimidas classes mais baixas, porque são elas que fornecem a Ideologta r~lflcaemOcional"). As análises neomarxianas maisxecentes tem se concentrado sobre essa
da da permanência da ordem capitalista. O quanto Weber mfluenclOu as IdeIas de
questão. Pór exemplo, o teórico alemãojútgen Habermas afirmou que a luta revolu. Lukáes é algo que não pode ser determinado com mUlta clarez~, mas ISSO Ilustra o
cionária nos Estados modernos ocorre MO em virtude de crises econõÍnicas, mas de
quanto marxianos e weberianos já faziam parte de um mesmo CIrculo Intelectual.
. '.. "crises de legitimidade". Uma análise mais econõmica foi feita pelo americano James
Outra instância em que se deu essa imbricaçao foi na SOciologi~ q~ese desenO'Connor, que argumenta que a modema "crise fIscal do Estado" -que envolve a divolveu em Frankfurt. Lá, a assim chamada "Escola de Frankfurt: hderadapor
vida pública, aumento de taxas e inflação - deve-se ao modo pelo qual OEstado tenta
. Max Horkheimer e Theodor Adorno, tinha um instituto de pesqUIsa fmanctado
COmprar legitimidade, oferecendo políticas públicas de bem-estár social, ao mesmo
por um rico patrocinador (novamente ternos exemplo da importância ~os meIOs
. tempo' em que é sugado pelo setor econõmico. Tanto Habermas quanto O'Connor ,
de produção mental). As ideias de Adorno foram desenvolVIdas na dtreçao da fIlo. ilustram como as modernas teorias mamanas do Estado têm trilhado em uma diresofIa
da alienação e rerncaçã6 de Lukáes, enquanto Horkhelmer trouxe teonas freução weberiana.
dianas e somou-as à teoria de Marx. Outro membro da escola era Herbert Marcuse,
que tratou desses dois temas e formulou uma crítica da cultura capualISta que posO século XX alJicula ideias marxianas e weberianas
teriormente serviu como slogan para a ala mais radical do mo,:mento estudanul
"
dos anos de 1960. Urna forma de marxismo mais matenalISta fOi desenvolVIda por
...
Webeimerece ser considerado corno o indiv1duo que deu orig~m à modema
Karl Wittfogel, que tentou mostrar que as peculiaridades da Chma e das outras for., teoria do conflito. Não que Marx e Engels tenham sido menos fundamentaís , mas
mas de "despotismo Oriental" resultavam d: própria ba:e econõmlca. Segundo
·e para eles a Sociologia era calcada na política, na Economia e na Filosofia (especial.
Wittfogel, elas eram "civilizações hidráulicas , baseadas nao em uma propnedade
.: mente no caso de Marx). Weber, embora fosse economista e advogado de forma.
privada da terra; assegurada aos aristocratas ou senhores de escravo; mas nas obras

'c.

16
07

de irrigaçãO constn)ídas pelo EStado. Portanto, O próprio Estado era a entidade
econômica central no Oriente, e as classes privadas não tinham passado por
.:
desenvolvimento significativo. Aqui vemos novamente que o esquema de M:aD:/Eng.els
não aparece simplesmente como um esquema de estãgios acabados, mas como \1m .
incentivo para compreender a grande variedade de sociedades na história mlon,dia,l,..
mediante a consideração de múltiplos fatores económicos. E isso se enquadra
feitamente na afirmação feita anteriormente, de que O pró'prio Estado deve ser entendido como uma entidade económica.

Organizações como lutas pelo poder
Uma das linhas de análise mais influentes que veio de Frankfurt çra ainda
explicitamente resultante da relação de confronto e síntese entre as abordagens weberiana e mamana. Na Universidade de Frankfurt - não no Instituto Marxista de
Pesquisa Social-, a cadeira de Sociologia era ocupada por Karl Mannheim. Ma.nnneiltIl,\
tomou-se famoso em 1929, com seu livro Ideologia e utopia, uma obra que volta à teo.ria marxista da ideologia contra os próprios marxistas. Se as ideologias conservado- .
ras representam o interesse da classe dominante, as reivindicações políticas da classe
trabalhadora são ignàlmente ideológicas, e adquirem a forma de utopias. Ainda mais .
importante para o desenvolvimento da Sociologia do conflito foi o tema weberiano
que Mannheim desenvolveu em seu livro segninte, O homem e a sociedade em uma ép0ca de crise, escrito em 1935, quando esteve exilado para fugir das perseguições nazistas. Seguindo Weber, Mannheim afirmou que as organizações podem operar segundo
dois tipos de racionalidade. Em primeiro lugar, há a racionalidade substantiva: a percepção numana em relaçãO ao modo como os meios levam a determinados fins. Esse é
o tipo de racionalidade que costumamos exaltar, como sendo o selo de qualidade de
nossa época, científica, profIssionalizada, sem superstições. Mas hã um segnndo tipo
de racionalidade que se toma ainda mais proeminente: a racionalidade fimcional (ou
formal) das organizações burocráticas. Aqui, a racionalidade converte-se em um
cumprimento de regras e regnlamentações, em seguir tudo ao pé da letra, o que supostamente deveria permitir um funcionamento mais eficiente.
O tipo de racionalidade formal tende sempre a minar a racionalidade substantiva. Na medida em que nos tomamos mais esclarecidos e especializados cientificamente, incorPoramos nosso conhecimento a organizações que já não permitem
pensar de um modo humano. A organização desenvolve certa inércia, move-se sozinha e escapa ao controle humano. O que Mannheim tinha em mente era o
exemplo das corridas militares, que foram promovidas pelas burocracias governamentais desde o início do século XX - uma caracteristica com a qual nos defrontamos ainda hoje, mas acrescida com a espantosa ameaça de aniquilação total por
uma guerra nuclear. Esse foi um traço que Mannheim já diagnosticou nas tensões que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Foi uma gnerra que ninguém
desejava, mas tão logo uma pequena crise nos Bálcàs em 1914 pôs a engrenagem
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movimento, não houve mais como evitar a mobilização e a contramobilização,
mundo inteiro foi escalado para tomar parte em uma guerra extremamente des,(!Ullva. Mannheim afirmou que esse mesmo processo ocorre na esfera civil. A radcmalidad·'e.!')I
do capitalismo, em constante busca pelo lucro, faz com que se
a racionalidade substantiva do sistema económico como um todo. A racio)1all,d"de em um determinado nivel equivale à irracionalidade em outro nível, pre'Cllnuo,"u,u uma depressão económica que talvez possa não ser controlada. Mannheargnmentou que o fascismo - uma ideologia antimoderna e antirracional- era,
:conttId'),não apenas uma aberração bizarra, mas uma reação a uma profunda falta
racionalidade em um mundo marcado pelas modernas organizações impessoais.
fascismo afirmava o poder de um IIder humano - exaltando um HiÚer ou um
'Mus,;olini - como um antídoto contra as manobras impessoais e· às irracionalidades dos burocratas.
Hans GerÚt, que escudou em Frankfurt, trouxe a mensagem de Mannheim
a América. Como professor na Universidade de Wisconsin, ele colaborou com
· jovem C. Wright Mills em uma série de livros. Assim como Georg Herbert Mead,
· eles tentaram realizar uma síntese entre Freud (uma abordagem que estava sendo
:. utilizada pelos marxistas de Frankfurt), e Weber, em ,;eu livro Caráter e estrutura
·
. Em 1946, eles publicaram a mais influente coleção dos escritos de Weber, a
· famosa edição de Gerth e Mills, From Max Weber: Essays in Sociology. Isso trouxe
atenção para a teoria da estratificação de Weber, sob o título de Classe, staLus e par, tido, bem como para sua teoria da burocracia. De modo geral, GerÚt e Mills apresentavam Weber como um teórico do conflito, contrapondo-se à imagem oferecida
tradução deA ética protestante e o espCrito do capitalismo, publicada por Talcott
· Parsons. Durante os 20 anos segnintes, travou-se uma luta para definir qual dos
dois lados estava correto e então definir qual o significado de Weber para a Sociologia americana. Parsons e seus colaboradores sublinharam as definiçóes abstratas
de capitalismo dadas por Weber (que enfatiZava a racionalidade desse sistema), e
depois seus escritos sobre o direito e a religião, enquanto Gerth e seus colegas se
· contrapunham a essa imagem idealista de Weber ao destacar seus estudos mais
históricos.
Durante a década de 1950, o espírito conservador dominava a Sociologia americana. Talcott Parsons e outros funcionalistas produziram categorizações abstratas das instituições sociais, encontrando em todo lugar .u ma função benéfica, que
ajuda a manter a ordem social. A Sociologia do conflito não estava morta, mas pouco se falava dela. No entanto , ela fazia progressos no front empírico, desenvolvendo estudos sobre o'poder político nas organizações e fazendo um mapeamento da
estratificação social.·Na realidade, a única voz da tradição do conflito que se manifestava mais claramente era a de C. Wright Mills. Esses eram tempos de um anticomunismo radical na política americana, com uma caça às bruxas liderada por personagens da direita, como o Senador Joe McCarthy, mas esse espírito geral era
compartilhado, com-rnenor intensidade, por praticamente todo mundo. Os ac~dê-

micos liberais temiam utilizar a palavra "Marx" em público e denunciavam
quer um que fizesse críticas aessa postura; para que fossem poupados da ira
politicas de direita, que muitas pessoas acreditavam que poderiam dar início a
regime nazista. Desse inodo, Mills logo ganhou a fama de ser um inteledual de
trema ésquerda. Mas isso não era muito correto. C. WÍight Mills era siInp,le!;menlte
um indivíduo que tinha m\lita coragem e escrevia claramente, e não se imloo,r,o,,.
de ser minoria em função. de suas duras ctiticas às venentes que .p,·ed,onnirlav'am
em Sll.a disciplina. "
.

foi apontada por um autor que já mencionamos anteriormente.
Ó'(;orm()[ afirmou que o Estado moderno passava por uma crise fiscal, que se deem parte; a algumas caractetisticas do mesmo complexo militar-industrial soo qual [alara Mills. É verdade que, em alguma medida, as armas militares favo,rt(;enam o rápido crescimento da economia capitalista, mas isso é algo que tem
importância em certos petiodos do que em outros. Isso também contribui
aumentar os gastoS do governo; portanto, periodicamente, são necessários espara ajustar essa tensão econômica, realizando cortes no orçamento.

Na realidade, a teoria de MilIs era uma aplicação da teoria de Mannheim e,
tanto, de Weber. Seu livro mais famoso, The Power Elite (1956), afirmava que a
rica não estava sob O controle de decisões de indivíduos - isto é, o's políticos
tos -, mas era governada por três sólidas organizações burocráticas. ESsas'o rst'IUÍzações eram o universo das <.:orporações empresariais, a"burocracia militar do
tágono e os burocratas do governo federal. Podemos ver aq;'i um tema we:betiano: ,
os capitalistas de Marx estão presentes, mas são apenas parte de uma ampla concatenação de grupos depoMr, nas quais o Estado (segundo Weber, a es[e~a dos "par- .
tidos", que são "os habitantes da casa 'do poder") é representado de forma importante. Mills também discute os grupos de status da elite, a· "alta sociedade" e as celebridades no estilo hollywoodiano, na medida em que eie considera que esses grupos ajudam a camuflar os verdadeiros centros de poder. O argumento central é
uma 'variante daqueJe'de Mannheim: a .politica dos Estados Unidos, em seü mais
elevado escalão, não é governada por um ser humano que pensa segundo uma racionalidade substantiva, e os votantes não exercem controle total sobre os mecanismos da democracia. As verdadeiras [orças no controle são as grandes burocracias, que seguem uma lóg;ca própria, a do autoengrandecimento. Mills afirmou
que o autointeresse de curto prazo das empresas capitalistas se misturou aos interesses dos burocratasd9 Peiltágonoem expandir a corrida militar arniamentista. O
fluxo de uma elite pessoal que se reveza no topo do universo corporativo, militar e
na burpcracia federal cimentou essa convergência estruturá!. Esses três setores estavam no controle do rumo que as coisas tomavam, e faziam com que tudo seguisse numa mesma direçãoc E MiIls temia que esse caminho estivesse levando diretamente para uma Terceira Guerra Mundial.

Outra deficiência no ponto de vista apresentado por Mills é qne ele considerou
Estados Unidos isoladamente, como um complexo burocrático-capitalista em si
·m,~nlo. Posteriormente, começamos a dar mais atenção ao sistema mundial mais
a .descobrtr algumas das leis segundo as quais opera esse sistema. Há uma ·
ge<)p(llítica de expansão e contração militar que envolve todos os Estados, e não apenas um Estado isoladamente. Vários aspectos da teoria geopolítica [oram enuncia-,
dos por Artur Stinchcombe, Kenneth Boulding, pelo histortador William McNeill,
· dentre outros. No final da década de 1970, eu apresentei uma teoria sintética que exn'lir"va bem os movimentos de expansão e 'contração dos estados ao longo dos milênios. Estados grandes e com muitos recursos tendem a expandir-se à custa dos
.. Estados menores e mais pobres_ Um segundo princípio é o de que os estados [ronteiriços, aqueles que ficam "nos limites" de uma área povoada, tendem a se expandi~ em detrimento dos Estados que se situam mais ao meio, que enfrentem inimi.gos de todos os lados. Esses dois princípios são cumulativos ao' longo do tempo; o
· grande se torna maior, e os estados fronteiriços engolem os estados que se situam
rio meio. Isso poderia levar à constituição de um grande Estado que governaria O
mundo, exceto pelo [ato de que ha outroS dois princípios que interferem nesse
processo. Um deles é o de qúe os Estados que se situam em lados opostos do sistema mundial (por exemplo, a Rússia vem em uma direção, e os Estados Umdos vêm
de outra), finalmente se encontram como dois impérios ou alianças gigantes, disputando a dominação do mundo. O outro princípio é o de que mesmo que não
exista oposição entre superpoderes, os Estados tendem a entrar em colapso se forem expandidos excessivamente; quando suas fronteiras estão muito distantes do
centro, os custos do lÔstado podem levar à bancarrota, tornando-se suscetível a um
súbito colapso diante de qualquer crise.
.
No começo da década de 1980, apliquei esses princípios à corrida nuclear, que
Mills afirmara ser inevitável, e cheguei a uma conclusão inesperada. A União Soviétié., que havia herdado a posição do antigo Império Russo, havia perdido suas vant~
gens geopolíticas por volta da metade do século XX; todos os [atares de pr_eV1sao
apontavam para o fato de que o mundo se dividiria em dois. A grand~ questao era:
será que essa divisão ocorreria antes da guerra com a outra grande potenCia, os Estados Unidos, o que provocaria a destruição do mundo em uma guerra nuclear? Durante a década de 1980, estavam presentes as duas seguintes tendências: o aumento

Durante décadas, boa .parte do que Mills dissera permaneceu igualmente verdadeiro e igualmente assustador. Mudaram'as figuras que atuavam na presidência,
mudaram os generais, os oficiais de gabinete, mas a maioria das administrações,
tanto dos republicanos 'quanto dos democratas, parecia igualmente incapaz de se
desvencilhar da máquina de guerra. Não obstante, aprendemos sobre algumas forças de contrabalanço. A máquina estava [ora de controle; mas essa era apenas uma
tendência dentre outras. As guerras e os confrontos nucleares haviam ocorrido,
mas ainda não havíamo~ ultrapassado determinado limite. Uma dessas forças de
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dos<problemas econõmicos na União Soviética levou ~ um .movimento de reforma
. qu.e acabou por reduzir os custos da excessIva expansao rnilllar; ~ , por outro
havia a expansão da corrida nuclear, numa atmosfera de exIbIçaO de forças,
ameaçava destruir as duas superpotências, levando o mundo junto com elas.
mente, a crise financeira na União Soviética levou à falência desse polo, antes
confronto entre esses dois blocos de poder atingisse seu clímax. A teoria de M··' 11< ...
velou suaS limitações, mas ela permaneceu válida durante um bom tempo·.
VaIVos nos voltar um momento para o desenvolvimento da Sociologia do conUlto aplicada às organizações. Mannheim e Mill ajudaram a desenvolvê-Ia, ap,lican<io
um aspecto da teoria da burocracia de Weber. Para compreendermos melhor um
tro aspecto, é preciso voltar para a época de Weber. Um de seus protegidos era
vem socialista marxista Robert Michels. Em virtude de suas con\<i.cçães, re'cw;aram
Michels uma posição no mundo acadêmico alemão, embora Weber tivesse
em seu favor. Mas naquele momento Michels já estava se tornando cfnico. Ele
bastante familiarizado com o partido marxista de sua época, o Partido Social Democrata, com sua elaborada burocracia baseada em sindicatos e em seus oficiais. Nessa .
organização, Michels manteve os olhos bem abertos para a noção weberiana de
flito politico, como algo que tem caracteristicas próprias. Ele percebeu que os lideres
de uma organizaçãO ficam presos em uma luta impllcita pelo poder, que é travadá·
com seus próprios seguidores: dentro de cada organização há uma espécie de De<)Ue:na luta de.classe. Assim como as classes superiores do sistema capitalista têm
mais capacidade de dominação do que as classes inferiores, a elite das organizações
também é capaz de impor seus interesses, a despeito do fato de ser menos numerosa
do que o restante dos membros, precisamente por ser mais mobilizada. A organiza~ .
ção deve ser concebida como um ambiente politico no qual são travadas lutas pelo
controle dos meios materiais de administração. Esse é um desenvolvimento da teoria de Marx e Engels 5<Obre os meios de mobilização política e de produção mental. A
elite controla a máquina organizacional mediante uma maior capacidade de intercomunicação entre aqueles que fazem parte dessa elite, e também porque conseguem
moldar a realidade para seus membros. Os membros da elite também tendem a identificar ~s interesses da organização com os interesses de suas próprias carreiras.
Tudo aquilo que toma a organização mais segura e mais rica beneficia a seus lideres,
que podem ter um trabalho col}fortável e proeminente. Essa é uma outra característica da "dinâmica organizacional" identificada por Mannheim. Os lideres querem .
manter o status quo; eles se vinculam ao ambiente no qual atuam e fazem tudo o que
é poSSivel para fazer com que a organização sobreviva, não importa O quanto isso
leve a organização a afastar-se dos ideais oficiais para os quais foi inicialmente constituída. Com efeito, existe um mecanismo que faz com que a própria estrutura organizacional neutralize os lideres opositores. Outros pesquisadores, como Alvin
Gouldner, lidaram com os conflitos pelo poder no contexto da "mudánça de administração" entre os altos executivos; Melville Dalton revelou as técnicas das lutaS
pelo poder no nível dos executivos de médio escalao e seus esforços para controlar

os trabalhadores; e Michel Crozier, um sociólogo francês, apontou para a importância crucial do controle sobre as áreas de incerteza para se garantir a vitória nessas lutaS. Diversos outros estudos- muitos destes não realizados por sociólogos, mas também pelas escolas de negócios ou pela administraçãO pública - voltaram-se p~ra as
pnUl."" facetaS das organizações.
Na década de 1960 já era possível sintetizar uma teoria de larga escala sobre o
modo como operam as organizações. Amitai Etzioni, par exemplo, utilizou as três
dimensões propostas por Weber, classe, status e poder, para apresentar três técnide controle passiveis. Cada uma delas funciona melhor em um tipo de situação
particular; cada uma delas também dá origem a diferentes tipos de estratégias de
luta entre chefes e trabalhadores. Os controles econômicos, que se exercem especialmente pelo poder do salário, são mais utilizados nas organizações que possuem
uma [anua clara de mensuração dos resultados produzidos por trabalhador, mas
esse tipo de controle leva a um deslocamento da atenção dos trabalhadores - da
qualidade do trabalho para a forma com que o trabalho é mensurado . A pura coerção como forma de controle - com força bruta e ameaças - funciona melhor quando é fácil vigiar os trabalhadores; a desvantagem desse método é que ele é extremamente alienante e resulta em trabalhadores brutalizados. Finalmente, para tarefas
que requerem uma boa dose de iniciativa e discernimento, Etzioni cunhou o termo
controle nonnativo. Nesse caso, o gerente precisa manipular os grupos de status e
suas ideologias, de modo que as tarefas sejam realiiadas: esse é o setor das organizações profissionalizadas e credenciadas, que utilizam um trabalho altamente técnico e especializado.
Posteriores desenvolvimentos ·na teoria das organizações revelam muito dos
princípios segundo os quais estas operam nas diferentes circunstâncias. Nós já mapeamos a diversidade de tecnologias que tornam as organizações diferentes umas
das outras, e mais recentemente começamos a identificar os princípios das relações
interorganizacionais, na medida em que essas relações formam um ambiente, uma

ecologia competitiva para as organizações. As organizações sobrevivem, crescem ou
são eliminadas, não somente em virtude de seus processos internos, mas também
por serem parte de uma espécie de "sistema global", [armado pelas organizações que
estâo a sua volta. Isso é particularmente explicito no caso das empresas capitalistas,
m~ também se aplica aos·governos, às religiões e a outros tipos de organização. Esse
tipo de teoria ainda está sendo desenvolvido. Harrison White afirma que os "mercados" não são formados por competidores, mas por facções de organizações que tentam organizar-se em nichos não competitivos. Esse tipo de teoria tem O potencial de
transformar o modo econõmico convencional de se compreender o sistema capitalista. Em sua obra, é possível identificar um fio condutor que pode ser considerado
uma extensão da Sociologia do conflito que emergiu na época de Weber. A luta pela
dominação não se dá apenas entre classes sociais, mas também ocorre no ãmbito das
organizações. Isso torna o universo do conflito muito mais complexo, na medida em
que há lutas entre organizações e também no interior de cada uma delas. Mas com-

plexidade não é o mesmo que caos. A teoria organizacional tem mostrado, com
gumentos importantes:: de. que modo as organizações .cria~ · grupo~ de interesses.
particulares, ao mesmo tempo em que as próprias organizações dão a eSses grupos as
armas que produzem os diferentes níveis de dominação. A teoria das orl~arli".çõ,es"
quando entendida em seu contexto mais amplo; é uma chave pará a compreensão do
funcionamepto da saciedade como um todo.

Classe, cultura de classe e desigualdade: os téoricos do conflito
Durante as décadas' de 1940 e 1950, também foram realizadas pesquisas empíricas sobre a estratificação das classes sociais em geral. A maioIparte dessas pesquisas pode ser considerada como um esforço para flexibilizar·o modelo de classes:
para mostrar, por exemplo, que existe um continuuJ!l entre as ocupações que são

ordenadas segundo o prestígio, Isso elimina os limites mais rígidos entre as classes
e, portanto, afasta o modelo de c'onflito de classe, ao meSmo tempo em que desloca
a atenção antes voltada sobre os interesses económicos para as questões de diferença subjetiva ou cultural entre os individuas. Outra forma popular de pesquisa sobre a estratificação tem se concentrado sobre a mobilidade social tendo como ohjetivo investigar em que' éxtensão o pertencimento a uma classe '~ocial não é permanente, espeCialmente entre gerações.
Embora existam as posições de classe, as pessoas podem se deslocar para qualquer uma dessas posições. As posições de classe exercem uma poderosa influência
sobre o modo como as. pessoas pensam e agem. Mas desigualdades econõmicas
ainda estão presentes, mesmo se desviamos nosso olhar e nos voltamos para questões como prestígio e mobilidade. E como a análise organizac.ional já nos mO,s.trou, '
há uma contínua luta por vantagens eI)tre os membros das diferentes posições. A
questão central é: qual é: a natureza das linhas de divisão 7 Dado que há todo tipo de
facções organizacionais, e que as diferenças nas gradações podem ser muito pequenas, há, não obstante, algum tipo de clivagem básica que afeta de forma mais
significativa o modo de agir das pessoas?
No final da década de 1950 e na década de 1960, formou-se um consenso sobre
a existência desse fatoroE ele nã€> era a propriedade económica per se, No interior
das complexas burocracias da sociedade moderna, a principal linha de divisão social era aquela que separava trabalhadores e gerentes. Esses grupos pertencem a diferentes redes, possuem diferentes culturas, aparências diferentes, e envolvem-se
em lutas uns contra os outros. Mas os gerentes, especialmente nos níveis intermediários, não são realmente proprietários, apenas realiiam trabalhos administrativos. Por OUlro lado, um pequeno número de empreendedores independentes
(como encanadores, eletricistas e assim por diante) assemelha-se muito mais aos
trabalhadores do que aos grandes empresários. O sociólogo, alemão Ralf Dahrendorf propõs uma revisão do inodelo de Marx, p~ra que fo~s.e passivei lidar com es94

anomalias. A principal linha de divisão entre as classes seria entre grupos de poentre aqueles que dão ordens e aqueles que obedecem. Em alguns casos, a pro'nnea,.ae pode ser a base do poder: nesse caso , as classes de poder coincidem com
classes econõmicas. Essa foi a situação observada por Marx e Engels no começo
século XIX, e que os fez pensar,que a propriedade era a base do conflito. Em vez
propriedade, Dahrendorf defendeu que as divisões baseadas no poder são mais
A posiÇãO de Dahrendorf deu inicio a uma tradição auto consciente da tradição
'do conflito, que é mais ampla do que o marxismo, embora inclua o marxismo
como parte de seus predecessores intelectuais. Dahrendorf toma emprestada a
concepção de classe formulada por Marx e Engels, e a generaliza num sentido we'. beriano, fazendo com que a concepção de conflitp pelo'poder tenha um caráter
',mais essencial. Em minha opinião, esse é um movimento estrategicamente impor- ,
tante, por diversas razões. Como vimos, a teoria do conflito pelo poder formulada
por Weber possui uma conexão direta com a teoria das organizações, exatamente
porque é nas organizações que o poder é mobilizado. Além disso, essa teoria nos
permite colocar aquilo que foi descoberto nas análises organizacionais a serviço da
teoria das classes sociais. Organizações e classes são apenas duas formas de dividir
a mesma realidade social; as classes sempre têm suas bases como parte de algumas
organizações, e as organizações criam as classes e os conflitos de classe.
Há também uma vantagem no nível da compreensão do lado subjetivo e indi, vidual da classe, que se refere ao modo como o indivíduo pensa e age de acordo
com sua posição de classe. Se a realidade fundamental das classes é a divisão entre
dar e receber ordens, isso nos faz voltar para a Psicologia Social, que deve explicar
como ocorrem essas experiências: O que significa ser alguém que dá ordens?
Como isso afeta as consciências? Que tipos de manobras ocorrem durante um dia
COmum de 'alguém nessa posição? As mesmas questões, é claro, também devem ser
feitas em relação àqueles que recebem ordens. Erving Goffman, partindo de um
ponto de vista completamente diferente, apresentou-nos um modelo de vida social '
enquanto uma série de palcos e bastidores, uma' espécie de teatro da vida cotidiana.
As pessoas que controlam o palco (isto é, as partes oficiais da sociedade) são aqueles que dão ordens, leia-se, as classes sociais mais altils, enquanto aqueles que se
comportam como uma plateia complacente para esses atores ofíciais são aqueles
que recebem ordens, as classes trabalhadoras da sociedade. Deixarei os detalhes
dessa teoria para ' o capítulo 3, porque Goffman provém da teoria durkheimiana
dos rituais sociais e não da teoria do conflito. Mas, conforme mostrei detalhadamente em meu livro Sociologia do conflito (1975) , colocara modelo de Dahrendorf
e Goffman lado a lado nos permite explicar com muito mais rigor os motivos pelos
quais diferentes classes possuem as diversas caracteristicas que nos são reveladas
pelas evidências empiricas.
Um outro modelo de conflito pelo poder de fundamental importãncia foi oferecido por uma bem-sucedida.teoria da distribuiçãó da riqueza. O livro Poder e pri-

vi!tgio(1966), 'de Gerhard Lenski, foi a primeira grande análise comparativa a
locara seguinte questãO: quais são as condições que determinam se uma sO<:ie<lad:
possui um grau alto ou baixo de deSigualdade econOmica? Lenski examinou
os tipos de sociedade, desde as tribos baseadas em coleta e caça, passando
grandes impérios agrários (no estilo medieval) até chegar às modernas so,oie,iadle;
industriais. Ele mostrou .que, na medida em que o montante de excedente
mico aumenta, o total da riqueza é distribuído não segundo necessidades ec,oné;mi"
cas ou pela., contribuição de cada um na produção dessa riqueza, mas de
com O tipo de organização do poder. As desigualdades mais graves ocorrem
circunstàncias em que esse excedente é mais significativo e em que o poder é
concentrado. Historicamente, a mais desigual das sociedades enquadra-se
descriçãO: são os impérios agrários, onde a economia produz um excedente
.' derável, mas a aristocracia militar, o único grupo mobilizado politicamente,
pria-se de praticamente todo esse excedente. Nas saciedades industriais, a
buição da riqueza se mostra um pouco mais igualitária, exatamente na medida
que OCorre uma revolução politica, que concede mais poder às massas. Nos
capitalistas, foram as classes médias as que mais se beneficiaram dessa r~'M,~ir'~
do poder. Nos países cujas mudanças se deram na direção do socialismo, tal
pesquisas ulteriores demonstraram, o grau de desigualdade foi reduzido
- mais. As desigualdades que ainda existem nos paises socialistas não se devem
propriedade econOmica, mas à concentração de poder na hierarquia dos parti<los
oficiais. Portanto, os modelos de Lenski e Dahrendorf tomados conjuntamente
. lançam bastante luz não apenas sobre o problema da desigualdade nos modernos
Estados capitalistas, mas também sobre os conflitos e divisões de classe que têm
. ocorrido na Polõnia, na ex-União Soviética.e em outros lugares.

Mobilização de classe e conflito político
Em nossa discussão, já vimos o quanto o modelo de Marx e Engels rendeu
. bons frutos para a Sociologia do conflito político. Quando a Sociologia começou a
fazer pesquisas baseadas em ·survey"', a partir da década de 1940, o que inevitavelmente levou à redescoberta de muitas de suas ideias. Seymour Martin Lipset
(que na sua juventude foi um marxista, e mai~ tarde voltou-se mais para a direita)
resumiu a influência das classes sobre a política ao chamar as eleições de "luta de
classe democrática". As classes sociais estão dentre as mais importantes formas de
segmentação que ajudam a explicar como as pessoas votam, ainda que as outras dimensões que preveem as atitudes políticas sejam baseadas em versões dos grupos de
status de Weber. Além disso, a classe social tem se mostrado urna importante esfera ·
·de mobilização social na poütica moderna. Os partidos conservadores não desapare5. o termo ""survey", que designa um tipo de pesquisa baseado na aplicação de questionários, costu-

ma ser mantido em inglês pelos sociólogos brasileiros (N.T.).

nas democracias modernas, embora tenham passado a representar apenas a
da população,"porque a elite que o apoia é muito mais predisposta votar, a
financeiramente e a participar ativamente nas questões do partido do que os
p,eJlIlbros da classe trabalhadora que apoiam os partidos mais überais. Seus meios
""t.eri.ais de mobilização continuam a ser cruciais na moderna luta pelo poder políEmbora as mais importantes teorias do conflito tenham lidado com movimenwSIe'wluc:iorláriiose outros movimentos sociais, a categoria de "recursos de mobih •• r"'" é igualmente aplicável ao conflito de classe "mãos comuns", que se dá
do processo de votação.
Embora esSe modelo seja correto no geral- no sentido de que as classes sociais
elevadas tendem a favorecer a manutenção do status quo e da propriedade prienquanto as classes mais baixas tendem a apoiar reformas e redistribuição
:. ec,oné;mica - ele, no entanto, passou por um processo de refinamento. Marx e
não estavam interessados nas políticas liberais de reformas, mas em uma
trabalhadora revolucionária. A questão que tem sido colocada é a seguinte:
:J:,)!U;id,erando um continuum político entre direita e esquerda, até onde a esquerda
ir? Sob quais condições ela produz refol1l)ismo, e sob quais produz radicalismo? Ou ainda, quando encontramos movimentos reacionários emergindo das
~lasses mais baixas? Pesquisadores que trabalham com Sociologia comparada têm
importantes progressos nessa questão.
A primeira parte desse tipo de análise lida com a fase inicial do capitalismo: a
penetração da economia capitalista nas sociedades agrícolas da Europa no come. ço do século XVIll, e logo depois no resto do mundo. Tanto Arthur Stincombe
quanto Barrington Moore eJr. propuseram modelos de classe política agrícola .
Ambos afirmaram que o próprio mercado capitalista tende a mobilizar as classes
sociais. Portanto , faz toda diferença se são os próprios camponeses que vendem
suas colheitas ou se isso -era feito por algum senhor feudal. A Revolução Francesa
de 1789 deu terra aos camponeses. Mas o resultado disso foi impedir que se
transformassem em uma força radical, fazendo com que se tornassem uma força
conservadora: como pequenos fazendeiros, sem gozar da proteção de monopólios, eles estavam sempre à beira da ruína, à mercê dos altos e baixos no mercado
.agrícola. Portanto, assim como os pequenos fazendeiros de todos os lugares, eles
.se tomaram Uma típica força reacionária da política moderna, hostil à sociedade
urbana e às políticas socialistas ou sindicalistas dos trabalhadores, que consideravam como sinecuras que queriam viver à custa de cidadãos honestos. Paradoxalmente, observou Moore, a implementação da moderna democracia se deu
mais tranquilamente em paises como a Inglaterra, em que os proprietários de terra conduziram os camponeses para as cidades, onde deixaram de ser uma força
re,cionárÚ. para se transformar em uma força liberal. O pior resultado possível,
conforme Moore afirmou no livro As origens sociais da ditadura e da democracia
(1966), OCOrre quando os senhores feudais mantêm os trabalhadores no campo e
os forçam a produzir bens para o mercado, através da intensificaçãO da disciplina

tradicional. Essa é a fórmula para o fascismo, que se desenvolveu na Alemanha
nojapão. Finalmente, há ainda a possibilidade dos .trabalhadores agrícolas ado_
tarem uma postura radical. Isso aconteceu, por exemplo, na China, onde os cam- poneses não possuíam terra, mas tinham que paga~ um arr~ndamento ~para os

nhores de terra. O resultado disso foi que os camponeses tiveram qileabsorver as'
pressões do mercado, ao mesmo tempo em que eram pres~ionado.s pelOS; S':TI
res de terra , que exigiam pagamento pela terra nos tempos de abun.dándia
temp"s de escassez. Nesse caso, os camponeses reagíram, apoiando o m()vime:nt,Q .
para derrubar todo o sistema de propriedade.
No livro de Craig Calhoun, A questão da luta de.classe (1982), esse tipo de análise '"
'. se estende também aos trabalhadores urbanos. Marx e Engels tinham a expectativa
de que a reunião dos trabalhadores em fábricas faria com q~e os trabalh~dores se
tornassem os "coveiros do capitalismo", em revolucionários mobihzados para destruir o sistema. Mas sua Sociologia política não estava correta nesse ponto. Os proprietários das fábricas eram os que estavam mais diretamente expostos ao mercado;
e é essa experiência no mercado o que os mobiliza e os toma politicamente ativo. e
conscientes de seus interesses, enquanto os trabalhadores são encobertos pela própria organização na qual trabalham. Portanto, os trabalhadores travam suas lutas de
classe dentro da própria' fábrica, brigando por melhores condições d~ segurança e
por melhores salários -' mas não em nível nacional, como ocorre no caso dos proprietários. Eles não atacam diretamente a instituição da propriedade; sua lu.ta funda- '
mental não se toma radical e socialista, mas local, reformIsta e sindicalista.
Os verdadeiramente radicais, segundo Calhoun, são aqueles trabalhadores que
estão mais diretamente expostos ao mercado. Esses eram aqueles que realizavam
pequenos trabalhos .malluais, artesãos ou aqueles que trabalhavam em pequenas
empresas domésticas e éstavam enVOlVidos no sistema de "putting-out" ,que trabalhavam com os materiais que lhes eram enviados pelos 'empresáríos mercadores . .
Eles não -possuíam nenhuma proteção contra os maus tempos nos negócios. que

podiam facilmente excluí-los dos negócios. A maioria dos artesãos não tinha inimigos locais contra os quais pudessem lutar - inimigos na foÍma de chefes ou donos de fábricas. Eles não podiam lutar por reformas organizacionais, porque não
trabalhavam em nenhuma organização. Em vez disso, tinham que dirigir seus protestos diretamente contro> o sistema como um todo. Foram esses trabalhadores que
protagonizaram os movimentos radicais que Marx e Engels observaram no começo
do século XIX, e que os convenceram de que um movimento socialista ainda mais
amplo e revolucionário estaria por vir.
Isso não quer dizer que os movimentos socialistas radicais não possam ressurgir futuramente. Mas o .tipo de análise de Calhoun está mais próximo das teorias
do conflito mais moderna~ e sofisticadas. As organizações são capazes de tomar os
conflitos de classe localizados e também de contê-Ios, .na medida em que elas pró98

.: prias criam novos conflitos. PaIa que possa ocorrer uma transformação revolucio-

. n:!ria do sistema como um todo, seria preciso olhar para além dos conflitos locali" zados, e voltar-se para forças estruturais que vislumbram um conflito no nível do
:, .próprio sistema de propriedade. E isso nos faz olhar novamente para aquela superor:.g"nJ:zaç.a o, que garante a manutenção da propriedade privada mediante .a utiliza, ção da força: o Estado.
A era de ouro da sociologia histórica
Os últimos 30 anos viram surgir '05 mais refinados e ambiciosos projetos no
campo da Sociologia histórica. Já mencionei alguns de seus pontos mais importantes: os estudos sobre os conflitos de classe e sobre.a emergência de Estado moderno, por Barrington Moore, jr. e Craig Calhoun, os estudos sobre os movimentos
. sociais revolucionários, de Chalés TilIy, que deram origem à sua teoria da mobilização de recursos, o modelo comparativo de desigualdade no decorrer da hist6ria
mundial, desenvolvido por Gerhard Lenski. Nos últimos anos, podemos acrescentar ainda a demonstração de Tilly de que os modernos Estados foram criados de diferentes modos em virtude das formas com que conseguiam obter recursos econõ. micos para construir seu aparato militar. Outro triunfo da Sociologia histórica é a
análise feita por Robert Wuthnow sobre como o conflito entre o Estado, as elites
sociais e os empreendedores da cultura causaram os grandes movimentos ideológicos, tais como a Reforma Protestante, o Iluminismo e o Socialismo. Inevitavelmente, o tratamento mais realista da história nos fez seguir nos trilhos da Sociologia do conflito. Nessas obras,.os temas de Marx e Weber aparecem juntos.
Alguns trabalhos históricoS/comparativos permaneceram mais próximos de
uma identidade marxiana. Isso inclui o livro do sociólogo britãnico Perry Anderson, Passages fromAntiquity to Socialism (1974), que apresenta como traço característico do Ocidente não apenas o capitalismo. mas também o fato de ter se consti-

tuído sobre a queda do antigo Império' Romano. O mais ambicioso dentre esses
projetos é a.obra de Immanuel Wallerstein, The Modem World System, constituída
por três volumes publicados entre 1974 e 1989. A obra de Wallerstein talvez seja a
que mais se aproxime da interpretação marxiana clássica, no que se refere aos processos económicos e contradições como força motriz 'da história. Mas ela difere
desse modelo no que se refere à ideia de que a economia não está estruturada no
ãmbito de um Estado particular, mas se organiza na forma de um sistema económico mundial, com seus ciclos de longo prazo de expansão e contração. Essas longas
ondas de explOSãO e depressão da economia mundial, que duram por volta de 100
anos, assemelham-se ao imperialismo em relação à periferia, nos momentos de ascensão, e com as guerras entre as grandes potências, nos momentos de queda, o
que promove a hegemonia de um novO Estado. O projeto de Wallerstein ainda não
está completo. Ele já promete ser a principal e mais abrangente visão sobre os me-
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catrismos que orientam as saciedades desde os estudos comparativos de Weber
bre as religiões mundiais - e o projeto de Weber permaneceu sempre como
fragmento, jamais foi concluído.
Embora WaUerstein seja o ." marxista mais ortodoxo" dentre os sociólogos
tradição histórica/comparativa nos dias de hoje, eu sustento que a lógica de seu
terna global segue 'lUma direção weberiana. A hegemonia militar dos Estados
poderosos é um dispositivo crucial mediante o qual estes são capazes de domilla,..
economicamente o sistema mundial, e sempre permanece em aberto a questão ,
acerca de qual será o Estado que conquistará a hegemonia em cada novo período
de confronto. Eu sugiro ainda que existe um processo que envolve as relações
políticas entre os próprios Estados, processo este que acaba por determinar
coisas. Isso envolve fatores tais corno as posições geográficas 'de um Estada.em
lação a outro: os Estados situados nas extremidades possuem vantagens
,
aqueles que se situam no meio, e estes últimos tendem a ser engolidos nas situações em que ocorrem conflitos de longo prazo entre vários lados. Há processos cu- .
mulativos de vantagens e desvantagens, uma vez que os Estados
.
aumentam sua potência) seus recursos e até mesmo sua extensão territorial.
quanto seus rivais lutam a partir de posições cada vez máis desfavoráveis, mais
fraquecidas. Mas também parece haver um limite para a habilidade de conq1uistar
territórios; há um princípio da superextensão militar que se aplica nesse caso, que .'
se refere ao problema da crise fiscal, o qual já discutimos antes. Quando acontece
essa superexpansão, o Estado pode entrar em colapso muito mais rápido do que
ele cresceu, sendo então dividido em pedaços, apropriados pelos países vizinhos.
Os princípios da geopolítica, eu diria, são ainda mais gerais do que os princípios
do capitalismo. A geopolitica determinou os ciclos militares dos impérios antigos e
medievais, e os mesmos princípios continuam a atuar nos dias de hoje, embora
,uma economia capitalista mundial tenha se superposto a esses fatores. Ademais, a
posição geopolltica de um Estado tem um efeito crucial em sua política interna, incluindo sua experiência no que se refere a revoluções. Theda Skocpol, em seu agora faIl19so livro States and Social Revolutions (1979), demonstrou, mediante' uma
análise comparativa entre as revoluções da França, da Rússia e da China, que uma
revolução demanda algo mais do que a mobilização das classes sociais com a intenção de fazer demandas economicamente radicais. Uma revolução sempre começa
com urna crise do Estado, com uma ruptura em função de uma crise fiscal que paralisa as classes governantes em uma batalha entre os administradores do Estado e
as classes de proprietários que não pertencem ao setor do governo. Quanto mais
avançamos, mais essa teoria se mostra eficiente. O que podemos acrescentar é o argumento de que o elemento que provoca essa crise não é acidental. Ele emerge sistematicamente, dada a posiçãO ocupada pelo Estado no contexto geopolítico mais amplo. A França pré-1789, a Rússia pré-1917 e a China pré-1949 estavam na peculiar
situação de possuir uma en<:rme força geopolítica em determinado aspecto, mas padeciam de grande fraqueza em outro. Todos eram Estados com grande vantagem de

te(:ursos acumulados, mas que, não obstante, haviam estendido demasiadamente
fronteiras, atacando as potências vizinhas em muitas frentes. De acordo com
perspectiva, um levante revolucionário é uma convulsão que atinge todo o sisestatal, no âmbito do qual as classes dirigentes que conduziram as desastrosas
'estratégias geopol1ticas têm que pagar o preço. Uma vez eliminados esses fatores de
mt!ficácia, os Estados pÓs-revolucionários, corno habilmente demonstrou Skopcol,
res.tat,e!E!cem uma identidade nacional militante - e militarizada - e tomam-se no:valmente uma potência agressiva no cenário geopolítico mundial.
A teoria das revoluções baseadas na falência do Estado, desenvolvida por
Skocpol, tem. sido levada ainda mais adiante por Jack Goldstone. Comparando
uma série de quebras de Estados na Europa, bem como no Império Otomano e na
Dinastia Ming, na China, Goldstone tem sido capaz de demonstrar com consideráprecisão quais são as condições que fazem com que um Estado fique à b eira de
revolução, e quais condições o mantêm intacto . Goldstone expande o modelo
Skocpol ao mostrar que a.crise fiscal do Estado, e os conflitos entre as elites que
' pI,ovoC<lraln a ruptura do Estado são afetados pelo sistema de cobrança de impostos, pelo desenvolvimento econOmico e pelo crescimento da população. Goldsto: ne tem como preocupação central demonstrar que O primeiro boom da população
moderna atingiu praticamente todos os aspectos da saúde fiscal do Estado, preparando, portanto, O caminho para bancarrotas e revoluções. Isso significa que não
acontecerão revoluções nos Estados que conseguirem conter o crescimento populacional? Não necessariamente; o modelo de SkocpoVGoldstone, tomado como
um todo, demonstra que aquilo que há de mais importante em um Estado é sua capacidade de manter sua saúde fiscal em forma, e esta pode ser abalada de diferentes
formas: com O crescimento populacional, com um sistema fiscal inadequado, com
abusos geopolíticos ou por qualquer combinação desses fatores , o elemento de risco atinge níveis suficientemente elevados. A era das revoluções provavelmente
. 'amda não terminou. Até mesmo países gigantescos como a antiga União Soviética
mostraram-se vulneráveis ao colapso por escassez de recursos, e os problemas fiscais em Estados espalhados por todo o mundo (incluindo os Estados Unidos) sugerem que, num horizonte de longo prazo, os problemas irão aumentar.
A tradição do conflito na Sociologia ainda é bastante viva atuatInente, e continua a fazer progressos intelectuais em muitas frentes. Há debates ideológices entre
weberianos e marxistas e entre diferentes pontos de vista no interior de cada campo. De certo modo, isso se deve ao fato de que a tradição do conflito é o ramo da Sociologia mais ativo politicamente. Tendemos a escolher nossas posições intelectuais em virtude da munição que oferecem para os programas políticos que gostariamos que fossem levados adiante. Mas, para além desses inevitáveis debates em torno de questões políticas, há em seu âmago um insight genuíno que se refere aos
princípios sobre corno o mundo funciona. A Sociologia do conflito é necessariamente conflituosa, assim corno tudo. Por esses motivos, ela se soma à tradição do
realismo sociológico, tradição essa que tem se tornado bastante sofisticada. Se pu-

déssemos olhar acima de nossos próprios conflitos sociais e contemplar essa ciên_ .
da que investiga como operam as sociedades, a Sociologia do conflito deveria ocu"
par uma parte central dessa paisagem.
Apêndice- Simmel, coser ea Teoria Funcionalista do Conflito

o termo "teoria do conflito" algumas vezes é utilizado para designar uma outra tradição de análise, que teve início ua Alemauha com um dos contemporâneos
de Weber, Georg Simmel. No final da década de 1950 e na década de 1960, essa
tradição foi retomada e formalmente apresentada pelo germano~americano Lewis '
Coser. O aspecto geral e o aparato analítico dessa tradição seguiram numa dü:eçâo '"
bastante diferente daquela trilhada pela liuhagem de Marx e Weber. Coser teritou
mostrar que o conflito pode ser incorporado na perspectiva do funcionalismo,
como um outro importante elemento da ordem social. Se alguém olhar atentamente para o argumento original de Simmel, notará que os temas conservadores são
ainda mais explícitos.
.
A principal obra de Simmel, sua $oziologie (1908), apresenta uma estrutura
programática que poderia ter rendido mais frutos. Ele pende para uma'perspectiva
estrutural, na qual as formas sociais são analisadas separadamente de seus conteúdos empíricos e de suas feições meramente psicológicas. E se a ênfase sobre as formas provém da tradição da filosofia kantiana, Simmel é igualmente alemão em sua
ênfase na estratificação e nO conflito. A hierarquia ("ordenação e subordinação") é
um tópico fundamental para Sim mel. Ele começa a tratar disso logo no começo dó
livro e segue com essa questão com uma análise do conflitO. que, com frequência, .
aparece como concomitante da hierarquia. Não há nenhum tipo de idealismo utópico aqui.
Entretanto', é bastante evidente que os interesses de Sim;"el por esse~ aspectos '
da sociedade são bastante negativos e polêmicos. O primeiro capítulo [traduzido
como "O problema da Sociologia" em Kurt Wolff (órg.).Ensaios sobreSociologia,
Filosofia é Estética (1965) 1começa criticando as abordagens.existentes na Sociologia, que Simmel via corno um ramo que emergiu do movimento socialista do século .XIX. É esse movimento (talvez Simmel tivesse em mente Comte e os marxistas)
que exalta a dasse acima do individuo e propõe um nível de análise diferente. Pois
bem , Simmel também pretende lidar comesse nível; mas ele faz isso proclamando
que a Sociologia deve se desvincular dos conteúdos sociais usuais e oferecer uma
análise formal das formas estruturais subjacentes a todo tipo de·sociedade. Ele justifica esse procedimento (em urna passagem intitulada."Como a Sociedade é possivel?") com uma alusão à preocupação neokantiana com as formas.
A relaçãO de Simmel com a Sociologia é ambígua. Ele aceita a concepção da Sociologia enquanto uma ciência estrutural, mas isso parece operar como urna capa
para seu objetivo mais polêl)1ico: atacar a visão de mundo socialista e defender o
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· individualismo. Por exemplo, seu primeiro capítulo mais substantivo começa com
, uma seção intitulada "Sobre o significado dos números para a vida social". Um iní· cio promissor. Mas onde esperariamos uma análise abstrata, o primeiro exemplo
que oferece é denominado "Socialismo" , e seu objetivo é declarar que o socialismo
· é impossível enquanto um ideal político moderno, porque a igualdade só é possí· vel no interior de pequenos grupos. Esse não é sequer um bom argumento teórico;
· empiricamente, os pequenos grupos podem ser bastante autoritários e hierárquicos (pensem, por exemplo, no caso da família patriarcal) enquanto as saciedades
larga escala podem conquistar algum grau de igualdade. Mesmo se descartarmos a igualdade absoluta, as diferenças económicas entre as sociedades socialistas
e capitalistas de hoje são substanciais.
Esse exemplo , infelizmente, é bastante representativo daquilo que Simmel faz
com sua abordagem formal. Por repetidas vezes ele faz afirmações de natureza supostamente universal e teórica, mas na maioria das vezes elas representam (mais '
do que qualquer outra coisa) seus próprios preconceitos. Os grandes grupos, ele
afirma, são autoritários e sem consciência - não se trata absolutamente de urna
'. .afirmação original, mas de um ponto de vista compartilhado pelos conservadores
de sua época (bem corno de períodos anteriores - elementos desse tipo são encane
trados nos ataques de Aristóteles à democraCia). Quando Simmel discute a pobreza, ele ·o faz numa seção cujo título é"O caráter negativo do comportamento coletivo:'. Ele fala do "Erro sociológico do Socialismo e do Anarquismo" como se predicassem uma busca pela liberdade que sempre acaba trazendo a dominação, porque
os grandes grupos sempre devem ser hierárquicos (eles devem ser tanto mais hierárquicos quanto maiores forem? Simmel assume que sim, mas nunca chega a provar isso, nem mesmo parece conceber que seja possível qualquer variação). Quando ele fala de coerção, ele o faz de um modo bastante irrealista; a coerção não é a
base da dominação, é apenas algo que algurnás vezes é acrescentado a esta. Simmel
discute a força apenas no contexto filosófico da doutrina segundo a qual as pessoas·
devem ser coagidas pelo bem da ordem social. Simmel não concorda inteiramente
com isso · (afinal de ' contas, ele é um liber~l do século XIX), mas acredita que a
maioria das pessoas precisa ser coagida para que possa se comportar (Simmel é um
liberal elitista, e não John Stuart Mill).
E assim por diante. Vez ou Outra os títulos dos tópicos de Simmel parecem
despertar as esperanças, mas o conteúdo do texto costuma desapontar. A razão
disso é que Simmel está travando urna polêmica desde o começo até o fim. O contraste com Weber, que compartilhava muitos aspectos da visão política de Simmel, é bastante instrutivo. Weber realmente levou a sêrio a neutralidade axiológica; já Simmel não demonstra muito comprometimento em relação a isso. O
mesmo pode ser dito no que se refere à parte empírica. Não quer dizer que o trabalho de Simmel não tenha referências empíricas; na verdade, ele enche muitas
páginas com exemplos de diferentes tipos de grupos. Mas são basícamente obser-

"ações casuais, boas histórias que poderiam ser contadas para animar um jantar
festivo, mas cuja veracidade jamais é comprovada (por exemplo, Simmel ilustra a
importância dos números sociais com uma anedota sobre um grupo de amigos
que quebrou um prato em doze pedaços e cada um guardou um pedaço,!,ara simbolizar sua unidade). Há ainda os exemplos históricos: os costumes e as constituições dos antigos gregos e romanos, as I]lunicipalidades da Nova Inglaterra, a estrutura e as práticas do papado durante a Idade Média (esse último caso era a fonte fav!{rita para os exemplos de Simmel). Mas continuam a ser meros exemplos.
Diferentemente de Weber, Simmel nunca faz uma comparação entre os casos,
nem faz qualquer tipo de esforço, por menor que seja, para verificar se a evidência está a seu favor. Em vez disso, ele se contenta em apresentar uma ilustração
colorida para cada uma de suas categorias.
Um argumento que Simmel se esforça muito para provar é o de que a sociedade burguesa é uma precondição para o individualismo. Mas ele não apresenta a·
questão exatamente desse modo: seria demasiadamente polêmico e não suficientemente "formal", mas a mensagem não deixa de ser dada. O grande perigo éasociedade de massa defendida pelos socialistas: ela destrói o individualismo (Essa parece uma afirmação de Friedrich Nietzsche, autor que estava muito em voga em
1890 e 1900, periodo que coincide com o momento em que Simmel estava em atividade). O que torna o individualismo possível é uma sociedade de larga escala,
com uma diferenciação interna considerável. Onde os individuas são membros de
diferentes grupos símultaneamente ("a intersecção de círculos sociais"), ali o individualismo floresce.
. A afirmação de que isso é uma caracteristica própria de uma ordem burguesa, capitalista, é apresentada no principal livro de Símmel, A filosofia do dinheiro (1900).
lncidentalmente, essa obra é genuinamente uma filosofia, do mesmo modo que os primeiros trabalhos económicos de Marx eram símultaneamente filosóficos. A leitura de
Simmel aparece quase como uma refutação direta de Marx (bem como de outros economistaS). O·valor econômicoé uma objetivação produzida pela separação entre individuo <;.objeto. Enquanto para Marx isso é a definição de alienação, para Símmel esse é
um resultado positivo, análogo aos valores estéticos, que ele considera como produtos
do mesmo processo de objetivação. Símmel vai ainda mais adiante, afirmando qUe
essa objetivação e a transcendência da subjetividade são devit:la!; ao processo de troca;
ao contrário de Marx, o valor de troca é absolutamente central, e o valor de uso náo é
considerado um valor econõmico. O dinheiro é o Símbolo da objetividade que emerge
em uma relação entre elementos subjetivos; como tal, Símmel afirmou reiteradamente, o dinheiro é análogo à própria verdade. E ele avança ainda mais, atacando a categona de valor-trabalho de Marx. Afirma não apenas que a teoria de Marx ignora o trabalho mental em favor do trabalho físico; mas, mais do que isso, o trabalho físico extrai
seu valor do próprio esforço físico envolvido nesse processo!
A apreciação que Simmel faz em relaçãO ao dinheiro restringe-se a seu aspecto positivo. O dinheiro pérmite o anonimato e o desapego emocional entre as
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.pessoas; portanto, ele permite romper a onipresença dos grupos de controle da
sociedade tradicional. O dinheiro é a base da liberdade individual. Isso não quer
dizer que Simmel acreditasse que não havia nada de negativo na moderna sociedade capitalista. Ele expressa suas opiniões (do tipo daquelas que se tornaram
clichés entre os intelectuais modernos), de que a vida moderna se tomou calcula.. dora, vazia ç!e emoções e, portanto , caracterizada pela ganância, desperdício, avareza, cinismo e aborrecimento. O dinheiro gera o "tipo de personalidade decaden. te". Simmel afirma explicitamente que esses são os doiS lados de uma mesma moeda: o preço do moderno individualismo e da liberdade é o desenraizamento da personalidade. No conjunto, a postura de Simmel é a de quem assume pagar o preço.
Ele fala sobre como a cultura pessoal fica escondida atrás da cultura material. Essa
última, nós podemos supor a partir de seus escritos sociológicos, significa a conversação exaltada e a apreciação estética dos salões da sociedade do fin-de-siécle,
que é grupo da alta burguesia ao qual o próprio Simmel pertencia. Ele era conhecido como um conversador fascinante, e os melhores elementos de sua Sociologia
derivam dos retratos góffmanescos do "divertido" mundo das conversas, dos segredos (os bastidores de Goffmann), da intimidade, dos acontecimentos sexuais.
O individualismo aparece aqui em toda· sua essência, especialmente se alguém é
um inclUído/excluído cosmopolita, que tem acesso a muitos grupos, mas não é
permanentemente enclausurado em nenhum neles.
Isso faz sentido se percebermos que tipo de carreira Simmel estava perseguindo. Como professor autônomo (Privatdozent) de Filosofia, ele fez sua reputação
publicando um grande número de artigos populares em jornais e revistas, bem
como livros grandes e pequenos. Ele escreveu muito sobre arte, cultura, mulheres,
coqueteria e óutros assuntos do universo cultural daquele momento. Sua Sovologie (1908) foi seu décimo primeiro livro, entre o Schopenhauer und Nietzsche
(907) e Hauptprobleme der Philosophie (1910) (Principais problemas da Filosofia).
\ A verdadeira questão é que Simmel não estava seriamente envolvido com a Socio~
. logia, e seus escritos dão prova disso. Nem mesmo sua formação burguesa o fez seguir em uma direção mais séria. Essa formação fez com que tivesse preconceitos
políticos, mas não lhe proporcionou qualquer insight sobre os aspectos económicos da vida. Mas isso também faz sentido, quando percebemos que as conexões de
sua família se davam somente nos meios mais luxuosos do mundo dos negócios.
Seu pai era proprietário de uma famosa fábrica de chocolates; o pai morreu quando
Simmel ainda era um garoto, e ele então recebeu como tutor o chefe de uma editora de composições musicais. Georg Simmel herdou uma considerável fortuna e
nunca teve que entrar no sujo mundo do trabalho, exceto para seu próprio deleite.
Para dizer a verdade, sua formação não foi muito diferente daquela de Weber. Mas
a família de Weber atuava no campo da indústria de base não nos mercados de
luxo, e Weber cresceu no meio interno da política do Reic~tag. Ambos·tinham interesse por questões secretas; mas o interesse de Weber era voltado para os bastidores secretos das manobras políticas, enquanto Simmel tinha maior interesse pelas fofocas sexuais das elegantes festas dos salões.

Quando Simmel escreve sobre o conflito, é somente para desaprovar as disputas
dos teóricos do conflito marxistas (e talvez tambérn dos teóricos da Realpolitik militar). Para Simmel, o conflito não produz mudança social; é apenas mais uma relação
estrutural endêmica a qualquer forma social. Ele percebe que há alguma relação
a dominação, mas isso 'não tem nenhuma relação' com ii possibilidade de mudança
no sistema de dominação. É tão somente mais um drama·da vidasocial a ser apreciad~, pouco mais do que um entretenimento de salão .
., Na verdade, Simmel só foi considerado como parte da tradição do conflito
década de 1950, quando Lewis Coser reformulou suas ideias, e Kurt Wolfgang e
Reinhard Bendix (este último um sociólogo weberiano) traduziram seus principais textos sobre o conflito. Coser tentou ainda adaptar o modelo do conflito
para a teoria funcionalista da ordem so'cial, que predominava nos Estados Unidos
daquele periodo, mas o próprio Coser estava mais próximo dos movimentos so. ciais de esquerda que defendiam mudanças. Coser purificou Simmel, eliminando
as polêmicas antissocialistas e. destacando os princípios que podiam ser aplicados a todo tipo de conflito. O conflito é a percepção sobre os limites de um grupo.
O conflito é mais intenso quando se dá entre individuas ougrupos que são mais
próximos) porque são que mais representam ameaças. Conflitos externos pro·
movem uma maior coesão do grupo; por esse motivo os grupos constantemente
buscam inimigos externos, de modo a manter a ordem interna. Ironicamente, os
antagonistas limitam uns aos outros, especialmente -no caso das corridas armamentis tas, em que osexércitos de ambos os lados devem suas influências um aO'
outro; do mesmo modo, os ideólogos militantes, ao oporem os movimentos sociais, são secretamente mais próximos do que o são seus seguidores. E os conflitos
tendem a se espalhar, pelo processo no qual cada lado tenta atrair as partes neutras para sua própria coalizão . .

2

A tradição racional-utilitarista

Na medida em que a busca pela racionalidade
passa a implicar estudo, previsão e cálculo, e na
medida em que essas coisas causam danos, como
normalmente ocorre, a busca pela racionalidade se
torna ela próprin irracional, a não ser que seus
custos sejam computados na balança. Os custos da
racionalidade podem tornar a racionalidade
irracional.

George Hornans, 1961.

os

Ao formular esses princípios, Coser inicia uma moderna.escola depesquisa 50'
bre o processo de conflito em si mesmo. A obra de Coser surgiu.mais ou menos na
mesma época que a teoria do conflito de classe de Dahrendorf (que contempla alguns desses principias) e a combinação dessas duas linhas teóricas fizeram com
que os sociólogos .percebessem que havia uma tradição mais ampla, que poderia
ser denominada de teoria do conflito.

A segunda tradição que abordaremos aqui também é muito antiga. Mas sua importância no pensamento social oscilou muito ao longo do tempo, e sua própria
identidade se transformou, assim como o nome com o qual tem sido conhecida.
No começo, nos séculos XVIll e XIX, era chamada de utilitarismo, e seus advogados eram os filósofos sociais ingleses. Naquela época, essa tradição era profundamente ligada à Economia, uma disciplina que estava apenas começando a estabelecer-se. No final do século XIX, o utilitarismo estava fora de moda no campo da Filosofia, enquanto os economistas se tomavam mais profissionalizados, rompendo,
portanto, os seus antigos laços com a Filosofia. Tudo estava quieto nesse cen~rio
até a década de 1950, quando, entâo, os sociólogos começaram a formular uma posição quê'ficou conhecida como "teoria da troca". Nas outras disciplinas também
houve uma retomada dessa perspectiva, como no caso da Ciência Política, da Filosofia e mesmo entre os economistas, que chegaram à conclusão de que sua abordagem poderia ter aplicaçãO também em outros campos. Por volta das décadas de
1970 e 1980, houve uma ampla difusão de um movimento comumente designado
de "escolha racional", embora alguns o chamem de "ação racional", que teve um
segmento voltado para o estudo das decisões políticas, que ficou conhecido como
"teoria da escolha pública". Utilizarei o termo racionalJutilitarista para me refenr a
essa tradição como um todo. (Em alguns casos, por conveniência·, abreviarei para
"utilitarismo" .)
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Alguns dos principais momentos da tradição
1690

Locke, cOlurato social

1720

Mandeville, vícios privados e virtudes públicas

1740

Hume

racional~utilítarista

associação de ideias

Hartley
1760-1780

AdaÍn Smith, simpatia moral

1800

Bentham, reforma legal utilitarista

1850

John Stuart Mill, ética utilitarista

1870_1900

Bradley

Economia do laissez.jaire

ética antiutilitarista

Moore
Economia academi<:a/
equilíbrio geral
Durkheirn critica o contrato social

1930
1940

Waller. mercado sexual e mercado de casamento
Teoria dos Jogos

1950

Dilema do prisioneiro
Downs. teoria económica
da democracia
March e Simon; satisfação

1960

Homans
Teoria da troca

Btau

Riker, coalizão do mínimo
vencedor .

Olson, Dilema do carona

Schelling, coalizões
coercivas, crime e
. mercados ilegais

.

1970

Justiça distributiva

1980

Cook

.Rawls, Teoria daJustiça
Kahneman e Tversky
Bumanao, escolha
Anomalias nas escolhas pública
Inflação educacionai
Divisões·no mercado de trabalho

\.'

Willer

1990

Harrison White, r.edes de
merca~o

poder em redes..de troca
Hechrer

Teorta da Solidariedade
Coléman

108

Taxas protecionistas do
Estado

Em termos estritos, a tradição racional-utilitarista não é propriamente socioló"
gica. Ela foi aceita por algumas partes da Sociologia, mas tem sido duramente con. testada por outras. Ela esteve envolvida na formaçãO das ciências sociais enquanto
:, disciplinas especializadas, mas, ao longo dos séculos, às vezes esteve na moda, às
vezes fora de moda. Podemos apresentar a tradição racional-utilitarista como um
rio sinuoso que se espalha por uma planície pantanosa. No começo, era uma fonte
torrencial, que originou o próprio leito do rio; mas então o rio se totnoú.estreito, '
convertendo-se em um mero afluente de outros rios melhor estabelecidos; 'então, "
novamente - já em nossa, época ~ começou a inundar, fazendo submergiÍ' os campos e rompendo as margens dos rios que constituíam as diferentes disciplinas sociais do século passado. Atualmente.os defensores da escolha racional concebem
esse movim~nto como algo que ir~ unificar as ciencias sociais em um vigoroso rio
que desembocará no mar. Já seus oponent~ consideram que esse é apenas maiS
um período de mau tempo, embora muitos destes estejam se empenhando com vigor na construção de diques. Talvez esses dois extremos estejam equivocadó$; mas
não há como negar que o leito da teoria racional-utilitarista esteja novamente se
alargando, redesenhando boa parte da paisagem in~electual.
, Deixando a metáfora de lado, o que podemos afirmar é que a tradição racionai-utilitarista já se apresentou sob diferentes formas'. Um determinado aspecto do
utilitarismo possui muito em comum com a teoria do conflito: uma;forma'ainda
mais pragmática de olhar os individuas que perseguem seus próprios.interesses e
calculam suas vantagens; o mundo material, os ganhos financeiros e custos físícos
aparecem com mais destaque nesse cenário. As pessoas têm interesse por mais coi_o
sas do que simplesmente dinheiro, é claro, mas' há uma tendência a tratar todos os
interesses humanos como análogos ao cálculo monetário, Essa versão do utilitarismo se parece com alguns aspectos do marxismo, o que não 'é de surpreender; se levarmos em consideração o fato de que ambas as tradições foram originalmente vinculadas à Economia. Por outro lado, há um aspecto da moderna escolha racional
ou teoria, da troca que é muito diferente da teoria ,do conflito; ela não dá muita
atenção para o problema da estratifi~ção e da desigualdade entre as pessoas, mas,
em vez disso, tende a descrever um mundo no qual as pessoas fazem trocas racionais entre si, de modo que todos trabalham para fazer o melhor. Esse último ' tipo
de teoria tenta demonstrar como surgem as nOrmaS e como as trocas são realizadas "
sob determinados pad,õe"s de justiça e igualdade, de modo que as pessoas podem
obter uma troca justa. Essa parte da tradição, que difere muito do tom crítico e rebelde que encontramos no marxismo, assemelha-se muito aos ideais utópicos dos
primeiros economistas, que acreditavam que a "mão invisível" do mercado fatia
'
tudo d~r certo,
Então, a seguir veremos que a tradição racional-utilitarista não apenasinvadiu
diversos tópicos da ciência social; ela também tem se envolvido'em diversas diSpu- '
tas em seu interior. Uma v.ersão.se mos.tr:ou :mpito mais critica das instituiçã.es sociais; ela concebe OS políticos como homens de negócio que pretendem obter lucni

à custa de seus eleitores; e o sistema educacional é visto como sendo similar a siste_ .
ma monetário em crescente inflação. O criticismo não é sempre de esquerda', come)
o é o marxismo; alguns movimentos, como a teoria da escolha racional, são
derados críticos conservadores, que argumentam que os políticos devem ser
tidos sob controle para proteger o público; outros ainda tentam mostrar quais'
centivos são necessários ao controle do crime, ou para fazer com que as famílias
sumam responsabilidade'na formação de suas crianças. Quaisquer que sejam
posições políticas, o que esses teóricos da escolba racional possuem em comum é o .
fato de' que utilizam um ponto de vista baseado em um realismo não sentimental
para analisar as políticas públicas.

Outros teóricos da t~adição racional-utilitarista não têm essa mesma preocupação com a questão dos conflitos políticos, mas preocupam-se mais em demonstrar que é tecnicamente possível explicar a saciedade a partir das motivações racionais dos Individuas. Esses teóricos acabam se envolvendo em conflitos com as linhas teóricas não utilitaristas, em especial com aquelas que analisaremos nos próximos capitulas, tal como a tradição durkheimiana (que enfatiza os valores e emo'
çôes que possuem um caráter não racional ou trans-racional"), bem como com as
teorias microinteracionistas (que concebem a cognição humana com" sendo interpretativa e simbólica, e não como uma racionalidade calculadora). Os utilitaristas
criaram a controvérsia que ficou conhecida como questão micro-macro: isto é, eles
veem a sociedade como uma reunião das ações dos i11dividuos no nível micro,
oposta à imagem da sociedade como uma entidade ou estrutura macro, que paira
acima dos indivíduos. Os utilitaristas também são hostis em relação às explicações
que recorrem a conceitos tais como os de cultura para explicarem como as pessoas
agem; em vez disso, querem compreender por que os individuas agem de determinada maneira, pautados por seu autointeresse.
Também nesse contexto os utilitaristas travaram lutas internas. No começo da
década de 1950, foi descoberta uma série de paradoxos: se os indivíduos realmente
podem maximizar seus interesses, ou se apenas podem satisfazê-los; o problema
concernente à possibilidade de cooperação social, uma vez que os indivíduos racionais sãO<ffiotivados a se tornar "caronas"; o "dilema do prisioneiro", em que 0$ interesses de um individuo sáo confrontados com os interesses de outros; a evidência de que na vida real as pessoas não fazem cálculos muito racionais. Diante desses problemas, a tradição utilitarista não colipsou, mas, ao contrário, tomou-se
mais rica e mais complexa, ~e modo a ser capaz de lidar com isso.
Para .colocar esses desenvolvímentos em perspectiva, permitam-nos voltar um
pouco no tempo, no início da tradição utilitarista, há três séculos, na Inglaterra.
O surgimento e o declínio da filosofia utilitarista
Em sua primeira encarnação, a tradição utilitarista era essencialmente um
ramo da filosofia voltada para as questões públicas. O termo "utilitarista" só foi in-

.venuldo no começo do século XIX, mas essa forma de pensar havia tido muita im' u"rtância entre os intelectuais britânicos desde a época da Revolução Gloriosa de
'. 1688-1689, que limitou o poder do rei e colocou a lnglaterr~ no caminho da d~mo
. cracia parlamentar. Muitas das ideias básicas da f,losofIa unlItansta foram delmeadas por John Locke'. Locke foi o ideólogo da Revolução Glonosa. Ele fOI condena. do ao exílio em virtude de sua oposição ao rei e, quando voltou da Holanda, sob a
m')llltrquia constitucional de William de Orange, trouxe cons'go os manuscntos
de seus livros, que expunham a filosofia da nova ordem social.
Para Locke, o ponto de partida é sempre o indivíduo racional. O indivíduo
possui certos direitos básicos, que não podem ser usurpados pelo governo, dado
, que o próprio governo é apenas a criação de um contrato soclal estabelec,do entre
os individuas. Dentre esses direitos há a garantia de manter a propnedade pnvada
adquirida a partir do próprio trabalho. A função do Estado é mínima, é apenas a de
proteger os direitos dos indivíduos e suas propnedades. Podemos notar o quanto a
ênfase de Locke no trabalho individual e na propnedade contnbUlu para desenvolver a ideia de que a Economia é a ciência bàsica dos seres humanos. Todo o resto,
inclusive o Estado e a religiãO, desempenha apenas um papel secundano.
Locke vi.veu em um período de intensos conflitos, que envolviam a qu~tãO
quanto ao poder do Estado para impor a religiãO católica ou protestante, e sua preocupação crucial consistia em tentar estabelecer a paz, o que ,mplIcana que a questão religiosa [asse deixada de lado. A tolerãncia em relação às cren~as pessoaIs deveria ser o elemento crucial: a crença é algo indivídual, portanto, nao pode ser ,mpostá. Portanto, Locke se opunha a toda filosofia que: af,rmava .~ueas ,delaS são
inatas, ou que provêm de qualquer outro lugar que nao a expenenCla mdlvldual.
Originalmente, a mente do individuo é como uma folha em branco, e tudo aqUilo
que é escrito vem da própria experiência de cada um. Locke era um emplnsta con~
victo. Cada pessoa constrói suas própnas ,delas como um resultadode.'uas pró
prias sensações; cada um experimenta o mundo matenal e, por aSSOClaçao, as ;;ensaçóes constroem um quadro daquilo que existe. Locke apresenta o mdlVlduo
comO um ser que vive em um ambiente mundano, prál1C~, matenal,. porque esse
foi o modo que encontrou para evitar conceder uma pOSlçao pnvIleglada às trad,ções impostas pelas pressões sociais. As ideias religiO~as, as teologIas que provocaram tantos conflitos entre católicos e protestantes, não possuem uma autond~de
real; Locke acreditava que a única religiãO que o individuo podena .aceltar COnsIS-

1. Estritamente falando. poderíamos afirmar que algumas das ideias básicas do utilitarismo d3ta:!e
meio século antes deJohn Locke, podendo sef encontradas na ohra de Thomas Hobbes. Mas H~ d' -'
em alguns aspectos, era um pensador mais complexo cloque Locke. Seu argum.ento de que os m lV1~
duos devem abrir mão de sua soberania em favor de um governante, para eVItar a guerra de t.odos
contra. todos, aproxima-se mais do "dilema do carona", formulado na ~~ca~a de 1960. e dU1;:e~
nos afinidades com o quadro de harmonia social. apresentado pelos utlhtanstas que suee eram oe
ke. Portanto, começaremos com este último.
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tia em um conjunto de ideias básicas sobre um criador do mundo e sobre a morali_ .'
dade' humana, que podem ser construídas a partir de uma reflexão baseada na experiência. Podemos afirmar que Locke não aceitava a força da tradição cut'tural na
moldagem das crenças individuais.
Assim como veremos mais adiante, a tradição utilitarista sempre enfrentou dificuldades em relação a esse aspecto. O indivíduo racional constrói suas ideias somente a partir da própria experiência, de modo que sempre irá rejeitar aquelas ideias
que não. têm essa origem. Por que, então, as ideias e as crenças sempre se impuseram sobre as pessoas? Por que há guerras religiosas? Ou ainda, por que foi necessário que os individuas fizessem uma revolução para acabar com o poder despótico
do rei, se inicialmente o governo foi criado pelo próprio povo? Em outros termos
como os utilitaristas podem explicar aquilo que consideram cama falsas ideii'S o~
um cotp.portamento desvantajoso? Há certa ambiguidade entre sua explicação
quanto':àquilo que acreditam que o individuo racional deve fazer, e sua explicação sobre o modo como as pessoas realmente se comportam. Trata-se de uma teoria sobre
o ideal ou sobre real? A história da tradição racional-utilitarista tem sido motivada
pelas tentativas de resolver esses problemas.
O empirismo de Locke foi seguido pelos pensadores ingleses por mais de um
século. Entretanto, alguns de seus primeiros seguidores se preocupavam com o
fato de que sua recusa das ideias inatas havia ido longe demais. Se cada individuo
segue apenas suas próprias sensações físicas, como é possível que as pessoas tenh~n: senso moral, o senso de obrigação de fazer O que é certo? Para evitar que o
mdlVlduo fosse representado como egoísta, Shaftesbury e Hutcheson afirmaram
que o individuo deve possuir algum sentimento moral inato, assim como possui
~m senso estético inato que permite distinguir entre aquilo que é belo e aquilo que
e felO. Outros pensadores acreditavam que admitir o sentimento moral inato im, plicaria abrir as portas para um retorno do dogmatismo religioso; eles queriam
proteger a mente de toda superstição e de todo controle externo, demonstrando
que todas as crenças são construídas a partir da experiência. David Hume defendeu o pri;':Cípio segundo o qual todas as crenças são construídas a partir da associação de Ideias, conforme a ordem em que se apresentam para nós, e isso seria válido
para todos os tipos de ideia, tanto sobre o mundo natural quanto sobre o mundo
s?cial. O u;lÍco motivo pelo qual acreditamos que Osol nascerá amanhã é o de que
J3 O VlffiOS nascer mUltas vezes; mas não há garantia alguma de que o sol nascerá,
há apenas nossa crença no hábito. Para Hume, o hábito e os costumes governam a
mente; e, dado que todas as coisas passam pela mente do individuo, a'associação
habaual das ideias é o "cimento do universo" .
. Podemos perceber que Hume estava tentando superar as ambiguidades que se

fazla~ presentes na ~ilosofia de Locke, que se referem à diferença entre a descrição

daquilo que o md'Vlduo,deve fazer, e aquilo que ele realmente faz. Hume fica do
lado do real; se os individuas ~gem de determinadas maneiras, é em virtude de suas
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.i:X]pellêIlcr:as habituais, não porque é racional acreditar naquilo que acreditam.
abre o canlinho para explicar por que os individuas aceitam as instituições,
rneslno quando estas não os beneficiam ou não estão de acordo com qualquer tipo
interesse racional; se as instituições permanecem durante um longo tempo, o
inclivídtlO acostuma-se a elas. Hume nunca respondeu de maneira satisfatória por
algumas instituições desfavoráveis surgiram, nem como é possível romper
determinado costume a partir de uma mudança social. Essas sáo outras quescom as quais os utilitaristas modernos tiveram que lidar. Ao tentar explicar
que as coisas sáo tais como são, em vez de criticá-las e tentar reformá-las para
se.adequassem melhor aos direitos dos individuas, Hume se tornou conservaMas ele não foi um reacionário; ele viveu em um período posterior ao de Loce não via necessidade de novas mudanças. Ele foi revolucionário em apenas um
ncmtn ' ele não via nenhuma base racional para a religião, eficaria muito feliz em fisem ela.
O principio das associações das ideias de HUlne logo deu origem àquilo que
aruaJ.m.'nte consideramos como' utilitarismo clássico. David Hartley, em 1749,
, al[innou que todas as nossas ideias são selecionadas em virtude da associação que.
" esta.bele(:en10s com as sensações de prazer' e de dor, e ísso também se aplica à estée à moral. Em outros termos, não há ideias inatas de beleza ou de moralidade;
também são aprendidas com a experiência. nez anos mais tarde, um jovem
. amigo de Hume, chamado Adam Smitlr, escreveu seu primeiro livro, A Teoria dos
( S,entim~mt.)s Morais. Smitlr tentou demonstrar que aquilo que chamamos de bom e
, _,,_ .• _ que nos traz prazer, e aquilo que chamamos de mau e aquilo que nos provoca dor. Como, então, é possível que exista uma moralidade que transcende as experiências egoístas dos individuas isolados? Isso ocorre porque cada um de nós
tem a capacidade de se imaginar no lugar das outras pessoas; nós simpatizamos '
com suas dores e seus prazeres, de modo que somos capazes de conceber aquilo
que é bom ou ruim para elas. Assim como a maioria dos utilitaristas, Smith não via
conflitos sérios entre os individuos; a preocupação egoísta de uma pessoa com
seus próprios prazeres e dores geralmente não entra em éonflito com o egoismo
dos outros. Na verdade, Smitlr notou que algumas vezes existe um sentimento de
simpatia entre as pessoas; mas ele n=ca se perguntou se esse sentimento de simpatia pode ser estendido a um pequeno grupo, ou se em outras vezes pode expandir-se para toda uma classe, nação ou mesmo o mundo inteiro. Essas são questões
sociológicas que só foram formuladas muito tempo depois, fora da tradição utilitarista, começando com Durkheim.
Existe uma outra razão para o fato de Smitlr não ter se preocupado muito com
os conflitos entre os interesses individuais. Smitlr é mais conhecido por seu modelo econõnlico, publicado em 1776, no qual afirmou que, ao perseguir seus próprios
interesses, os individuas acabam por beneficiar todos os demais. Essa ideia esteve
presente na perspectiva utilitarista desde seu começo (por exemplo, na defesa da
propriedade privada apreSentada por Locke), assim como Hume era tambem co-

nhecido como economisia naquela época. Os utilitaristas opunham-se às llllen<e_ ,'
rências do governo e defendiam a liberdade do mercado, Eles afirmavam que essa '
não era apenas uma questão de garantia dos direitos individuais; todos se benefí-'.
dariam disso, porque a Economia como um todo cresceria. Essa quçstão já fora
discutida pelo médico inglês, Bernard de Mimdevillé, em 1723, sob o slogan "vicias
privados são benefícios públicos". MandevilJechocou seus contemporâneos ao
afirmar que os fúteis' e caprichosos consumidores dos artigos de luxo estimulam a
produção e geram empregos; até mesmo os ladrõês são úteis, porque geram negócios 'para os chaveiros. Tudo concorre para o melhor; desde que o fluxo do mercado corra livremente.
'
Adam Smith sistematizou a doutrina do laissez-faire em um conjunto de prin- '
cípios econômicos. Os prazeres e as dores dos indivíduos s~o convertidos, em bens
e custos econômicos~ o indivíduo racional tenta maximizar os retornos decorren-

tes dos custos efetuados (em outras palavras, busca obter lucro a partir do seu in- '
vestimenta de seus bens e de seu trabalho). Tanto o individuo quanto a sociedade
se beneficiarão se essa busca por lucro 's e der ,em um mercado aberto. Em um mercado competitivo, as leis de oferta e demanda garante que os bens oferecidos sejam. . '
de melhor qualidade e tenham preços mais baixos; qualquer um que tentar vender
bens de qualidade inferior ou por um preço mais alto será superado por outro. A
competição económica aumenta a produção, de modo que uma sociedade com um
mercado aberto aumenta sua riqueza constantemente. Não há necessidade de interferir no caminho dos individuas que estão em busca de seus lucros privados,
afinal, a "mão invisível" do mercado cuida para que tudo contribua paraomelhor.
Smith não era tão' ~adical a ponto de acreditar que ninguém jamais devesse interferir no comportamento dos individuas. Ele reconhecia o fato de que os comerciantes poderiam tentar trapacear, ou que os vendedores de bens ou de sell(iços fizessemcolusões para criar monopólios e manter os p,eços mais elevados do que
numa situação de um"mercado competitivo; o governo deveria atuar como um árbitro neutro, e certamente não como um poder político que 'assegura os monopólios. Aqui percebemos, novamente, que assim como os outros utilitaristas, Smith
também tinha em mente certo tipo de individualismo ideal, que levaria à constitui-

ção da melhor sociedade possível; ao mesmo tempo; ele acreditava que as leis do
comportamento do individuo racional- nesse caso, as leis do mercado - explicariam como as coisas realmente acontecem. Mas ele admitia implicitamente que essas leis só vigorariam se. a sociedade permitisse isso; seria necessário abrir espaço
. para elas, eliminando certas características irracionais de instituições sociais que
inibiam a atuação do mercado.
O modelo económico do laissez-faire defen~ido por Smith surgiu na mesma
época em que a Revolução Industrial transcorria na Inglaterra. Sua teoria parecia
oferecer explicações e orientações para essas transformações económicas. O pensamento utilitarista tomou-se muito popular. Nesse momento O termo "utilitarismo" passou a ser utilizado explicitamente, como a marca de um movimento de re114

forma social. Jeremy Bentham, um advogado, liderou uma cruzada poruma reforma legal, especialmente no direito criminaL Seu objetivo era acabar com as formas
de punição mais cruéis, que eram muito comuns na Inglaterra até aquele período
(assim como na maioria dos outros Estados). Enforcamento como punição para as
pessoas que roubavam pãO; mutilações, tais como cortar as orelhas dos criminosos; aprisionamento pelo não pagamento de dívidas: esses eram tipos de punição
Bentham considerava irracionais. Segundo seu argumento, enquanto um homem estivesse encarcerado por não pagar suas dívidas, ele estaria impedido de trabalhar e, portanto, não poderia trabalhar para quitar essas dívidas ou para criar benefícios para o restante da sociedade. Não deveria haver punições para açóes que
não implicassem danos, como nos casos de comportamentos sexuais considerados
tabu; e para os casos como os de um ladrão que machuca sua vitima, a punição não
deveria ser maior do que o necessário para impedir a ação, sem infligir dor gratuita.
Bentham tentou substituir aquelas práticas por um código legal baseado em
um cálculo de recompensas e punições. O objetivo geral deveria ser o de promover
O bem e eliminar o mal; isso poderia ser feito quando se encontrasse a proporção
correta entre incentivos e sanções que produzisse o melhor resultado geral. O cálculo seria aplicado aos individuas, e entào estendido à sociedade como um todo. O
critério era "o maior bem para o maior número". O ntilitarismo baseia-se sobre a
premissa da ação racional dos individuas que, por sua vez, baseia-se sobre o autointeresse individual. Mas é importante notar que o utilitarismo não começa nem
termina com o individuo egoísta; ele vai mais adiante, tentando equilibrar os interesses de todos os individuas do grupo. Isso não é necessariamente uma contradição. No fundamento do pensamento de Bentham encontramos uma tradição bastante consolidada, que afirma que os individuas são capazes de experimentar simpatia, de colocar a si mesmos no lugar de outras pessoas e calcular os prazeres e dores como se fossem os seus. Além disso, o utilitarismo de Bentham se beneficiou da
popularidade de que gozava a teoria económica de Smith, com sua demonstração
de que os interesses individuais poderiam ser reconciliados tendo em vista o bem
comum. Com efeito, Bentham. estava procurando um equivalente para a "Mão
Invisível" do mercado; e elé acreditava que isso poderia ser criado na forma de có, digo legal racional.
Entre 1800 e 1860, o utilitarismo representava a vanguarda da reforma liberal
na Inglaterra. Defendia-se uma maior liberalização politica e uma redução dos tradicionais privilégios da aristocracia e da Igreja Anglicana, financiad~ pelo Estado.
John Stuart Mil!, 'que era economista e filósofo 'utilitarista, estabeleceu o princípio
da liberdade de expressão e advogou em favor dos direitos das mulheres. No en. tanto, já no final do século, O utilitarismo entrou em um processo de declínio. Havia diversas razões para isso. Em parte, ele morreu por seu sucesso. Muitas das reformas politicas e jurídicas que reivindicava foram conquistadas; e as novas questões sociais que estavam surgindo, especialmente caiu o advento do movimento
trabalhista, voltavam-se contra a tradição económica do laissez-faire e da harmo115
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nia sociaL O antigo movimento refonnista foi dividido, entre os Liberais com "e
maiúsculo - os defensores do mercado aberto e do individualismo -, e os "liberais'~ "
com "I" minúsculo -, aqueles mais favoráveis à ação coletiva e à regulamentação
por parte do governo. '
Outra razão para o declínio do liberalismo se deve ao fato de que seu filho pri,.
mogêníto - a Economia enquanto disciplina acadêmica - cresceu e foi embora de:'
casa. Tal como discuti no Prólogo deste livro, foi por volta da década de 1870 'que a' '
Economia se estabeleceu solidamente como urna disciplina acadêmica; simultanea_
mente, ~ra começou a mudar de rumó, sendo então dominada por discussões dê,
caráter mais técnico, protagonizadas por matemáticos. A utilidade marginal, um,
conceito técnico que se presta à fonnamação no cálculo diferencial, substitui a teoria do valor trabalho que havia sido utilizada pelos economistas até a época de l}4ill.
A Economia estava se divorciando dos conceitos do senso comum, que havia tornado o utilitarismo bastante acessível ao público em geral; um dos principais'instrumentos que garantia a popularidade do utilitarismo desapareceu. Por volta desse mesmo período, a Sociologia separou-se da Economia e também se tornou uma
disciplina acadêmica. Alguns dos primeiros sociólogos, tais como Herbert Spen-,
cer, na Inglaterra, e William Graham Sumner, nos Estados Unidos, promoveram a
antiga fonna do Liberalismo do laissez-faire. Mas a postura intelectual mais comum entre os sociólogos era o liberalismo com "I" minúsculo, ou até mesmo a de
socialistas moderados. Sociólogos como Émile Durkheim queriam uma refonna
coletiva contra ,os conflitos sociais e o individualismo anõmico, considerados
como os traços caracteristicos do capitalismo industriaL Durkheim lançou os princípios de sua Sociologia em uma nova direção: criticou a prioridade que o utilitarismo concedia ao individuo em detrimento da sociedade e tentou mostrar'que os
laços morais entre as pessoas são maiS básicos do que as trocas no mercado. Por
enquanto, vamos deixar isso de lado, u:n:a vez que esse é o aSsunto do capítulo 3
deste livro:
O que restou do utilitarismo foi uma doutrina no campo da Filosofia moral: a
identific"São entre bem e prazer e entre o mal e a dor. Essa doutrina foi criticada ~
repudiada por filósofos tais como F.H. Bradley e G .E. Moore. Eles afinnaram q'fe o
prazer não é a mesma coisa a que chamamos de bem; o bem é um fim em si mesmo,
e'continuará a ser o bem quer algu.ém o deseje, quer não. De que outro modo'seria
possível afinnar que algumas pessoas têm desejos ruins? Ou que algo é doloroso,
porém é bom? Os utilitaristas diriam que algo doloroso só poderá ser bom se for
parte de algum pacote mais amplo, no qual os prazeres se sobrepõem às dores; mas
nãq costumamos considerar como soberanamente bom alguém que se sacrifica
pelo outro, ou por algum ideal, tal como o de dizer a verdade, não importa o quim~
to iSSo custe? A religião ou a arte não são boas porque trazem 'prazer; elas são boas
em si mesmas, e se alguém disser que são boas somente porque trazem prazer, PO'deruos ter a certeza de que,essa pessoa não dá o devido 'valor à'arie ou à religião.
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Essa crítica ao utilitarismo ético foi devastadora. Filósofos morais abriram
de tentar calcular os prazeres e dores individuais, e concentraram-se em excomo os conceitos éticos são utilizados e como seus significados são expresem uma linguagem ética. Do ponto de vista dos filósofos, o utilitarismo era
c' a~'Cl." um mau exemplo do erro de se tentar derivar um "deve" de um "é". Por volda década de 1930, os positivistas lógicos estavam tentando defender a ideia de
.: que os tennos éticos não possuem nenhum significado, uma vez que não podem
. ser verificados por evidências empiricas. Dizer que algo é bom ou ruim é apenas
,
imperativo enganoso, um 'modo de dizer "Faça isso! " ou "Não faça aquilo!"
Tais afinnações não são lógicas, mas emocionais; elas não possuem valor de verda. de maior do que dizer "ui! "
Percorremos um longo caminho desde a época de refonnadores como Locke
ou Bentham, que consideravam necessário fundamentar solidamente a moral nos
interesses individuais, de modo que fosse possível encontrar um critério para criticar e retificar injustiças sociais. Um utilitarista à moda antiga não aceitaria o argumento de que a religião é um bem em si mesmo; para Hume e Mill a religiãO não era
um bem se oprimisse o indivíduo e se não tivesse base na realidade empirica. Mas
agora os pensadores estão convencidos de que não é passivei calcular os valores,
uma vez que os,valores fazem pane de uma realidad,e diferente dos fatos, e não há
um denominador comum que pennita comparar os diferentes valores. Os valores
são premissas a partir das quais se começa. No nível intelectual, o século XX sustentOu um.a posiçãO relativista acerca dos valores; só se pode acreditar e agir segundo seus próprios valores. É claro que batalhas políticas continuaram a ser travadas:
a favor e contra o socialismo e o comunismo;lut'!5.contra o fascismo, o antissemitismo e o racismo; lutas pelas liberdades civis e pelos direitos elas mulheres. Mas
os utilitaristas já não tomavam parte nesses debates; outras filosofias sociais tomaram seu lu'gar, e'estas eram mais propensas a pronunciar-se em favor dos direitos
dos grupos do que dos prazeres individuais, ou a afinnar que certos princípios são
bons em si mesmos.
Por volta desse período o utilitarismo estava morto. O que temos que descobrir agora é como ele voltou à vida.
Trazehdo o individualismo novamente à cena
Pulemos,agora para a década de 1950. Uma versão de algo·que se parece coma
teoria utilitarista começou a cristalizar-se na Sociologia, mas suas raizes e suas
preocupações eram muito diferentes daquelas dos filósofos utilitaristas e de suas
ramificações econõmicas. De fato, a Sociologia nunca teve muito em comum com
o utilitarismo, ao menos no período inicial, enquanto ela ainda não era claramente
diferenciada como uma disciplina diferenciada. Spencer e Sumner flZeram algumas considerações sobre as bases sociais dos contratos e dos mercados, mas 05
principais teóricos da Sociologia - Durkheim, Weber, Mead, Parsons - fonnula-

ram argumentos em sentidos bastante diferentes', começando sempre com
que afirmavam que havia sido deixado de lado pelos utilitaristas.
Na década de 1950, no entanto, George Ho~anslánçou um ata ue co
'
modo com que a teona socIOlógica tinha se desenvolvido Seu I 5
ntra
d TI
'
.
.
a vo era o estru~lÍc
ral funcional"
Ismo e a cott Parsons, que tentou sintetizar os princi'pa:is 'Irgunleri_
tos de Durkhelm e Weber. Segundo a teoria de Parsons os individuos sem
zem tudo aquilo que é exigido pelo papel social que des~mpenham no siste pre
oalmalS amplo, Os padrões segundo os quais os'individuos se com orta ~
tadosp~la ~ltura~ ~ suas motivações são criadas pelo processo de s~cializ~;:
guns m .'VI uos po em desVIar, mas nesse caso serão conslderados anormais '
e
rao comgIdos pela SOciedade a sua volta. Homans afirmou que esse siste
é_um mIto, uma construção teórica elaborada pela mente de Parsons O jl}mejiaviduOl> :
sao as úmcas realidades viventes do mundo social etud " '1
. s -, '
sado pelas motivações dos individuos.
' , o aqm o que acontece é cau_
. Homans afirmou que a Sociologia não deve depender de conceitos de .
SOCIaIS abstratos jamais vistos por alguém dado queda 'á
.
SIStemas ,
mulado de estudos sobre como os homer:s intera em 'bs pOSSUlum esto~~e acu- "
traram o interior das fábricas e descobriram que osgtrabalha~esqUlsadores Ja adengrupos info
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Como é possível explicar em tennos teóricos por que isso acontece? Homans
afirmou que o processo de formação de um grupo surge em virtude de algo que os
in(jjvidllosdevem fazer aos outros. A razão pela qual os indivíduos se assemelham
aos outros e. portanto, influenciam uns aos outros, só pode ser explicada pelo

fato de que oferecem aos outros algo que estes consideram gratificante. Esse algo é
. a Tecompensa fundamental da aprovação sodal. O grupo é fonnapo na medida em
que os individuos intercambiam essas recompensas. O líder do grupo, a pessoa
,mais popular, é também aquele que mais interage com os outros membros do gruele ou ela é a pessoa que oferece mais recompensas às outras pessoas, e recebe o
pre'stígio da liderança como uma recompensa extra. Esse argumento também explica por que esse processo não ocorre entre individuos que possuem graus desi'guais de autoridade. Quando uma pessoa possui o poder de dar ordens, as outras
, pessoas a evitam, uma vez que esse tipo de interação não traz recompensas. Ambos.
os tipos de evidência são enquadradas no mesmo princípio: as pessoas pautam
suas interações conforme as condições que garantem as melhores recompensas.
É fácil perceber que Homans estava não apenas fazendo com que a teoria sociológica se aproximasse mais do individuo, mas que também estava colocando a ênfase sobre os processos mediante os quais os individuas fazem trocas entre si. Por
essa razão, essa linha de pensamento passou a ser conhecida como "teoria da troca". Quando se avança nesse sentido, há uma aproximação com a forma com que a
Economia analisa as coisas, enquanto trocas que ocorrem em um mercado. Porém,
levou certo tempo para que essa implicação se tornasse explícita, dado que Homans enfatizou muito mais as motivações individuais do que o argumento sobre as
trocas no mercado. Homans lançou o que posteriormente ficou conhecido como
"debate micro-maero", afinnando que os sistemas não fazem nada, apenas os individuas é que fazem algo. Ele criou certo furor ao afirmar que os verdadeiros princípios da Sociologia não são mais do que aplicações dos princípios da Psicologia. No
outro lado do debate estavam os funciona listas parsonianos, defendendo a existência de um sistema social de ordem mais elevada, mas também havia outros sociólogos que sentiam que os princípios da Psicologia não eram suficientes para explicar
a realidade social. Mesmo se concordarmos que toda ação social é motivada pela
expectativa de recompensas, ainda precisamos perguntar: por que essas recompensas são distribuídas de detenninada maneira e não de outra? Tanto em uma
hierarquia ditatorial quanto em um pequeno grupo igualitário, as pessoas são motivadas por recompensas; mas por que existem diferenças entre essas configurações sociais? E a mesma interrogação se estende para todas as outras fonnas de organização social.
No estágio seguinte da teoria da troca, os sociólogos passaram a interessar-se
menos por reduzir a Sociologia à Psicologia, e a interessar-se mais pelas caracteristicas sociais das trocas. Nesse novo contexto a liderança foi assumida por Peter
Blau. Blau começou por mostrar que as trocas se dão em diferentes lugares das relaçpes sociais. Note-se, por exemplo, o que ocorre numa conversa em que duas
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pessoas são apresentadas. Tipicamente, cada um sempre começa por tentar
trar o quanto é importante, gaba-se de seu trabalho. das pessoas que conhece,
lugares em que já esteve. Blau considera isso como um esforço para aumentar
próprio valor no mercado de conversas ou amizades; cada um tenta apresentar a
mesmo como uma pessoa atraente para uma conversa. Mais tarde, o ator em

tão começa a se desmerecer, a apresentar caracteristicas depreciativas, mostrar
é apenas uma pessoa comum, de fácil convivência. Essa é a faSe de ajustar as
nh~: se alguém se coloca em um nível muito elevado, a outra pessoa pode não te.

condiçôeS de pagar o preço, então é preciso descer um pouco o nível para fazer
uma troca equilibrada ..

I
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Esse tipo de interação social é um mercado de trocas igualitárias. Mas o que
acontece se as trocas não são igualitárias? O resultado será "O de que as duas pessoaS
chegarão à conclusão de que não podem interagir e afastar-se-ão dessa relação; no
caso de manterem a relação, esta será marcada pela dominação de uma pessoa
:
bre a outra. Blau analisa os casos amorosos como relações que frequentemente se
enquadram nesse segundo tipo. Quem terá maior poder nessa relação? A pessoa
que estiver menos apaixonada, porque será este o que estará mais disposto a fazer
movimentos que indicam urna disposição a abandonar a relação, enquanto aquele '
que estiver mais apaixonado fará de tudo para manter a relação. Isso é chamado de
"princípio do menor interesse". Na verdade, essa não é uma ideia original de Blau;
elajá foi formulada por romancistas como Stendhal um século antes, bem como
por sociólogos que examinaram namoros e casamentos. Blau, no entanto, utilizou
esse principio como parte da evidência para sustentar um modelo mais amplo de
explicação do comportamento social, uma teoria da troca explícita.
.
Sociólogos partidários da teoria da troca agora começavam a estudar extensi- .
vamente o fenômeno do poder. Começaram a ser desenvolvidos experimentos em
laboratórios, nos quais individuos eram autorizados a realizar trocas com algumas
pessoas, mas não com outras (atualmente isso é feito com indivíduos conectados a
c~r:'putadores em rede, numa situação em que podem fazer ofenas para trocar por
van;>s upos de recompensa). Já acumulamos, portanto, um considerável conheci-

abIJrd!ag.em da teoria da troca sobre o poder seja completa, que consiga explicar toas ocorrências do poder. O tipo de análise mais caracteristico dessa teoria é
que considera que um individuo sempre tem a oferecer algo que o outro
realmente necessita; e se alguém não está apto a estabelecer uma relaçãO de recdlpf()cj,da,de, oferecendo outra coisa de igual valor, só se pode contínuar nessa relas.ob a condiçãO de conceder poder ao indivIduo dotado de mais. recursos. Em
das famosas análises de Blau, o modo pelo qual a.lguém se toma o líder inforde um grupo de trabalho consiste em ser o especialista que oferece conselhos
recém-chegados; nesse caso, o líder obtém poder como retomo do conheciespecializado que ele oferece.
Estranhamente, até o mOlllento. a teoria da troca só enfatizou um modelo tec~

"nocrático de poder benigno. Os sociólogos da teoria da troca, ao contrário dos economistas, não gostam de mencionar a palavra dinheiro; eles preferem dar a im, p:resSãc de que o chefe de uma fábrica tem poder sobre os trabalhadores porque ele
ela possui mais expertise; contudo, seria mais correto afirmar que o chefe goza
:' de maior poder porque é ele quem controla o dinheiro que servirá para pagar os sa" !árias. Além disso, a teoria da troca voltou toda sua atenção no aspecto relativo à
, expectativa de recompensa envolvida nas trocas; pouca investigaçãO foi feita sobre
· as fontes de poder coercitivo, tais como a conquista de poder pelo exército ou por
· parte dos grupos revolucionários, através da luta armada. Isso não quer dizer que
· esse tipo de situação coercitiva não possa ser analisado utilizando um modelo de
· individuas barganhando para satisfazer seus próprios interesses. O economista
· Thomas Schelling analisou as situações coercitivas considerando-as como um jogo
de coordenaçãO, em que é altamente arriscado para todos os participantes abandonar a coalizão dominante; portanto, um individuo resistirá à coerção somente se
for formada uma coalizão alternativa suficientemente grande. Isso levou à teoria
do assim chamado "efeito estouro de boiada" ou "fenômeno cascata"', dado que os
periodos de estabilidade coercitiva são pontudos por rupturas repentinas e por individuas que passam a prestar lealdade para o outro lado. Outra aplicação da teoria

mento sobre como as coisas são negociadas nas trocas sociais: sabemos exatamente

quanto poder alguém pode obter ao oferecer determinada coisa ao outros e o
quanto isso é afetado pela extensão em que existe!ll. outras alternativas de ~oca ..
Essas formulações foram desenvolvidas em diversos programas que ainda estão em
curso, sendo as mais notáveis a Teoria Elementar, de David Wmer e a Teoria das
Redes de Troca, de Karen Cook.
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Devemos observar que a teoria sociológica das trocas, embora tenha muitas se- .
melhanças com a teoria utilitarista, seguiu em um rumo próprio. A teoria utilitarista nunca foi muito preocupada com questões como poder e desigualdade, uma vez
que seu foco principal era definir como seria possível produzir o maior bem para o
maIOr número. A Sociol~gia, por outro lado, considerou que a questão mais interessante era co~o surgem o poder e as desigualdades. Isso não quer dizer q';1e a
120

2. O termo original é tlpping phenomena, que consiste em um instrumento da teoria dos jogos para explicar uma situação de jogo coordenado em que se tem como pressuposto a ideia de que as decisões
individuais dependem da.expectativa quanto ao número de pessoas que farão detenninadas coisas. O
"fenOmeno cascata" ocorre após o tippingpoint, que é algo como a gota d'água que faz um copo transbordar, ou seja, trata-se de um fenOmeno que faz com que as pessoas ado tem determinado comportamento depois de constatar que um determinado número de pessoas agiu de determinada maneira, o
que costuma provocar uma mudança em relaÇão ao çenário anterior. O tipping point opera çomo um
pOntO de inflexãO, que desencadeia o fenômeno çascata, promovendo uma nova çonfiguração das çoisas. Um exemplo bastante simples para explicitar esse tipping phenomena é o comportamento das
pessoas em uma festa. Em determinado momento, a (esta ainda está cheia, mesmo que a maioria
das pessoas já esteja com vontade de ir embora~ depois que um determinado número de pessoas decide ir embora (esse número x de pessoas é o tipping point), de um instante para o outro a festa se esvazia, pois quase todas as pessoas resolvem tomar a mesma dec~ão .

econômica para explicar o poder coercitivo. que discutiremos mais.adiante, é a '
oria da protection rent.
.-
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O que vemos aqui é uma lição que foi repetida muitas vezes no deêorrer da
tória da tradição racional-utilitarista: nossas explicações precisam conoem:ra,:-s/
não apenas sobre os cálculos dos individuas, mas também nas situações eSI:rUlUI'ai.
na~ quais os individuas negociam entre si. Os mercados são espécies de sirua<;ões
de troca; o mesmo se aplica às redes de troca mais 'restritas esmdadas pelos labor,,_,
tórios de pesquisa sociológica, nos quais apenas alguns tipos de troca são
veis; outro tipo de estrutura de negociação se dá quando o poder é imposto coerci'
tivamente. Alguém poderia dizer que grande parte desSa tarefa de construir um.
teoria da ação racional.consiste em estabelecer essas diversas situações p"'M,tm'o;o "
bem como os tipos de negociação que se dão em,cada uma dessas situações.
A teoria sociológica,das trocas deu origem a diversos ramos que se desenvolve-:
ram em diferentes direções. Já discutimos como a ênfase dessa teoria tem sido quase sempre nas investigações sobre como Opoder emerge em simações positivas de '
troca. Ou,tra direção; que desenvolveremos nos parágrafos seguintes, tem buscado
diferentes situações em que se configura uma situação de mercado enquanto fenô- ,
meno sociaL Um outro rumo tomado pelas pesquisas resultou na teoria que hoje ,
chamamos de teoria da eqUidade ou da justiça sociaL Ela surgiu a partir de um ar- '
gumento desenvolvido, por Homans e Blau a respeito das trocas socíai~., As trocas
operam segundo um princípio implícito: se eu lhe dou algo, você deve me dar em '
troca algo de igual valor. Homans faz desse principio de reciprocidade uma parte
de seu sistema explicativo; as pessoas ficam irritadas se a reciprocidade é violada,
consideram-se .tratadas,de forma injusta se não lhe retribuem com algo de igual valor. Isso deu origem ,a, uma subárea de pesquisa que investiga como as pessoas se
sentem diante da injustiça social, como calculam ~ justiça,de trocas particulares e
como reagem às violações dessas relações,
Enlretanto, é importante observar que essa linha argumentativa expande os limites da teoria da troca, a um metanível que atinge não apenas a ideia de troca, mas
os próprios princípios que regem essa teoria. Mas como esse princípio subjacente é
estabelecido? Ele emerge como um resultado direto da própria troca? Blau tentou
argumentar que os princípios ae uma troca justa emergem na medida em que esse
processo se estende ]lar um período suficientemente longo, embora admita que
seja preciso haver ,alguma forma de reciprocidade inicial para que as coisas tomem
esse rumo. Ironicamente, a teoria da troca, que teve início com as críticas de Homans à abordagem normativa de Parsons, recai no mesmo tipo de princípio normativo, de modo a fazer com que o sistema de ,troca funcione.
A Sociologia descobre o mercado de casamento e o mercado sexual ,
Provavelmente, grande parte dos autores da teoria da troca que promoveram a
crescente difusão de uma abordagem racional ou econÔmica do fenômeno social

como característica a tendência a buscar muitos tipos de mercado sociaL Os
' ec:on,onoistaS só passaram a interessar-se por questões sociológicas muito tempo
(d"pclis; os sociólogos desde cedo começaram a identificar sistemas sociais que se
'.s;,eII!ellnaln a mercados. Tal como veremos, os sociólogos concederam a esses
~prr,,,lr,< sociaís uma ênfase muito diferente daquela dos economistas.
Um dos primeiros mercados sociais foi d~scoberto pelo sociólogo Wil\ard
, ainda na década de 1930. Enquanto fazia pesquisas nas escolas de ensino
, Waller analisou um processo a que chamou de "complexo de classificação
"de 'encontros"'. Ele percebeu que muitos adolescentes, homens 'ou mulheres, gastavam muito de sua atenção na tentativa de identificar quem estava saindo coin
quem _ um elaborado processo que abrangia convites para festas, bailes e encontros. As garotas populares recebem muitos conVites, enquanto os garotos populares sempre têm cert~za de que seus convites serão aceitos;
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a~olescentes menos

populares nunca sabem aO certo se terão ou não o parceiro ou parceira que d,esejam, ou até mesmo se conseguirão algum parceiro ou parceiTa, Wal~er afiTmou que
essa estrutura é uma espécie de mercado, no qual os adolescentes sao claSSIficados
de acordo com seuS recursOS (aparênCia física, personalidade, dinheiro para rOUpas e ingressos, habilidades sociaiS), que podem ser utilizados para atrair ~a:cei
ros, Mas cada um, em todos os níveis, sempre precisa fazer escolhas estrateglcas:
alguns possuem alternativas demais, e precisam eliminar algumas, enquanto outrOS possuem, poucas alternativas, de modo que precisam lutar duramente para
conseguir um parceiro ou parceira aceitável. Esse mercado de namoro: segundo
Waller, seria uma versão preliminar do mercado de casamentos, que fmalmente
resulta em uma troca de longo prazo ou até mesmo permanente. O sistema de barganha foi o processo mediante o qual cada moça ou rapaz foi capaz de identificar
quais suas vantagens comparativas em relação aos outros e outras. Isso exphca por
que toda essa simação consiste em um dos períodos mais emocionalmente estressantes na vida de uma pessoa.
Mais tarde, os sociólogos tomaram de empréstimo essa ideia do mercado de'
casamento para explicar por que as pessoas geralmente tendem a casar com alguém da mesma classe social (e, fre~uentemente, do mes,mo grupo étntco,do ~es
mà nível educacional e assim por dIante). Isso ocorre ate mesmo !la IndlVIduahsta
3. A expressão utilizada por Waller é rating and dating complexo O termo da:.ing.~ã~ ~o~s~i ~ma expressão precisamente equivalente em portugu~t uma vez que s~ refere a.uma mStltUlçaO uplca dos am:ricanos, isto t, designa um tipo de encontro destinado a avahar a afirudade entre duas pessoas e.. a pa~nr
da comparação entre os diversos "encontros" que determinado individ1.1~ teve a chanc: de VlVenCla:,
ele ou ela pode escolher com quem pretende namorar. Conforme a exphcaçãO de Colhns, o procedimenro de rating, ou seja, de "c1assificaçãO", é uma etapa crucial, na medida em que se forma um certo
consenso no interior de detenninado grupo sobre a "pontuação" atribuída a cada um dos atores, em
virtude dos "bens" que ele detém e os indivíduos com as melhores c~ificações terão ~ melhores
chances de ter "encontros" com a~ pessoas consideradas mais interessantes, o que lhe pen:rntlrá ter uma
possibilidade maior de encontrar um parceiro ou parceira que satisfaça às suas expectatiVas.
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sociedademodema, na qual não são os pais que determinam a escolha de um
ceiro para seus filhos ou arranjam seus casamentos. Não obstante, a distribUição "
dos recursos sociais, inclusive sua formação dentro de determinada classe'e o pres- , '
tigio étnico ou racial resultam em endogamia de classe. Aqui vemos a "m,ã o'imri'f.'
vel" do mercadó operando para reproduzir uma sociedade estratificada.
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Outra versão da teoria de classe foi antecipada por sociólogos do casamento e
família. Mesmo antes de Blau ter formulado seu princípio do poder resultante de
cas de rectlrsós desiguais, especialistas da área da Sociologia já encontravam eVl:aeln_',:
cias de ,que o balanço de poder entre maridos e esposas era influenciado por
tais como a quan tidade de dinheiro de que cada um dispunha. Uma esposa tinha
nos poder em relação a seu marido se ela fosse dona de casa do qu~ se possuísse
trabalho e tivesse seus próprios rendimentos; a quantidade de poder que detinha
pendia de quanto seu rendimento valia em relação ao de seu marido. Além disso,
quanto mais filhos, menor o poder da mulher, porque isso diminula ainda mais suas .
chances de obter rendimentos autonomamente, fora de casa. Embora essa teoria so: ',
bre o poder doméstico tenha surgido antes do movimento feminista que'teve
, , na década de 197:0, ela teve grande importância sobre o que aconteceu desde então.
Dado que o poder da mulher depende de sua carreira fora do lar, faz todo sentido o
[ato de que as reivindicações do movimento feminista tenham caminhado lado a '
lado com a demanda do direito das mulheres a terem suas próprias carreiras; simul~
taneamente, o valor do casamento entrou em declínio, o que implicou uma diminUi" '
çãono número de casamentos e, além disso, as pessoas passaram a se casar cada vez
mais tarde e os casais passaram a ter cada vez menos filhos,
Alguns sociólogos que se identificavam com o movimento feminista atacaram
a teoria da troca, com base no argumento de que se tratava de uma teoria antitética' \,
às mulheres. Afirmou-se que a troca é uma forma desumana de falar sobre 'os seres
humanos; que as mulheres não develiam ser tratadas como propriedade econômi- , ,
ca; e ainda que toda a mentalidade do Cálculo frio e racional é uma atitude masculi; ,
na, que nãp pode ser aplicada à perspectiva [eminina. Os teóricos da troca respon- '
" deram a isso afirmando que tal teoria tão somente apresentava um ponto de vista
para analisar o que de fato ocorre nas relações entre homens e mulheres; essa teoria não toma partido de qualquer lado, apenas demonstra o que irá acontecer dada
determinada disposição dos recursos disponíveis. A teoria,da troca não prevê que
os casamentos serão sempre dominados por homens, ou que o processo de encontrar parceiros no amor será sempre inevítavelmente uma iniciativa masculina. O
que a teoria diz é que o poder advém da desigualdade entre os recursos da troca, e
que cada lado desenvolve sua própria maneira de negociar, conforme o tipo de re, curso que possui. A teoria da troca prevê com clareza que quem quer que seja que
possua mais recursos econômicos, sempre estará apto a dominar o mercado do ca. sarnento, e terá mais poder em. casa. Enquanto os homens detiveram esses recur~
sos, eles sempre dominaram. D.o mesmo modo, as mulheres que conquistara~ mai-

"ores recursos econômicos, quando casam, também possuem um grau de poder
,
mais elevado.
Mudanças no perfil da carreira das mulheres também afetaram o modo como
OClorr'em as negociações sexuais. O quadro apresentado por Waller sobre o "comde classificação de encontros" entre os anos de 1930 e 1940 pode parecer ul!i tr:ap'Lss<,do em comparação com o cenário que se apresenta nas décadas de 1980 e
,
a prática que era comum, dos rapazes que convidavam as moças para o cine, ma (e pagavam os ingressos), era baseada em uma situação na qual os homens pasmais oportunidades de ganhar dinheiro. Se as negociações romãnticas dos
.. dias de hoje são mais igualitárias, é porque pessoas mais jovens de ambos os sexos
.. tendem a almejar os mesmos tipos de carreira, e a iniciativa pode ser tomada por
, ambos os lados. Essa mudança no padrão dos recursos negociados promoveu tam" bém uma mudança nas atitudes em relaçãO ao sexo. No começo do século XX, O
,: comportamento sexual fazia parte de um território masculino; os homens podiam
'. discutir entre si sobre queStões relacionadas ao sexo, contavam suas conquistas se,
e frequentavam prostitutas (ou, no caso dos ricos, tinham concubinas). As
, mulheres respeitáveis eram aquelas que não [alavam sobre sexo abertamente e que
• sustentavam o princípio de que o sexo deveria esperar até após o casamemo (ao
" menos era isso que defendiam publicamente), De [ato, a diferença do comportao" menta sexual entre homens e mulheres não era tão extrema quanto o pretendia
"essa ideologia; pesquisas sobre a atividade sexual demonstraram que determinada
, proporção de mulheres mantinha relações sexuais antes do casamento, embora
com uma frequência menor do que os homens, e com um número muito menor de
'. parceiros. Utilizando os termos da teoria da troca, as mulheres resguardavam sua
, , sexualidade como um recurso que poderia ser utilizado para negociar casamentos;
dado que os homens detinham a maior parte dos demais recursos, especialmente
, , os altos postos de trabalho e as melhores remunerações, as mulheres faziam da
modéstia sexual um recurso compensatório na tentativa de exercer algum controle
., sobre os homens.
Segundo essa perspectiva, o motivo pelo qual o comportamento sexual se tornou mais liberal a partir da década de 1960 foi o fato de que cada vez mais as mulheres conquistavam seus próprios recursos econõmicos e ocupacionais. Falar 50, bre sexo em público deixou de ser tabu; fazer sexo antes do casamento passou a ser
cada vez mais comum e até mesmo a ser aceito abertamente; e O comportamento
, sexual de homens e mulheres passou a convergir para um padrãO similar. Esse pa, drão ainda não é idêntico, mas a teoria da troca apresenta uma previsão até o seguinte ponto: quando o poder ocupacional e a riqueza dos homens e das mulheres
se tomarem iguais, é de se esperar que seu comportamento sexual também se torne similar. O fato de que em termos estatisticos os homens e as mulheres ainda náo
sejam economicamente iguais, corresponde perfeitamente ao fato de que atualmente o comportamento sexual de homens e mulheres ainda apresema algumas
dif~renças. Quando observamos o caso dos subgrupos, verificam,!s que se as mu-

~- '.

Iheres ocupam postos ,que lhes dão recursos iguais aos dos homens, elas tendem
ter um. comporta~e~ü) sexual mais parecido com, o deles; enquanto as mulhéi'es
que desempenham [unções que proporcionam um baixo poder económico, "~'OCII- ,
almente as mulheres que desempenham o tradicional papel de dona ae casa, ten_
dem a ter um comportamento sexual também tradicional.
"
Alguns criticos acusaram a teoria tradicional de ádotar um ponto de ,vista
culino; entretanto, essa teoria obteve bastante sucesso em explicar por que ao !nn,nÁ 'ii;
da história existiram pontos de vista masculinos ou Jentininos. 'lO importante "",>altar que a teoria da troca:'não toma como pressuposto que existam grupos cuja
ra perrilaneceu invariãvelao longo de toda história, ou qUe independem das
' .',
tãncias sociais, Ao 'contrário, essa teoria mostra cOt(lo 'as culturas emergem a partir ', '
de deterrilinadas situações de troca que ocorrem em detemiinada época; ,dado que ' :'
essas eStruturas de troca mudam. a teoria afirma que as culturas .também mudam '
em conformidade com elas. A teoria da troca não acredita'em qualquer tipo de
'
luto, seja cultural, seja biológico. Olhemós para um 'pertodo ainda recente na história, no qual os homens detinham a maior quantidade de recursos no mercado de casamento. Isso significa então que os homens são particularrilente calculistas? Arlie
Hochschild'afirma que, ao contrário, um homem que possui sólidos recursos financeiros não precisa buscar uma mulher com dinheiro; em vez disso, esse homem
pode seguir apenas suas'emoções, apaixonar-se em virtude da personalidade ou dos
atrativos flsicos. A evidência, conforme observa Hochschild; mostra que os homens
tendem a ser os mais emocionais nas questões de natureza amorosa, na medida em
que os homens se apaixonam mais cedo do que as mulheres, e continuam apaixonados mesmo depois que suas parceiras não estão mais àpaixonadas por eles. Para uma
mulher, por outrolado,'um casamento traz muito mais consequências do que p.ara
um homem, especialmente se seu futuro económico e sua posição de classe deriendem disso, o que não ocorre no caso dos homens: .
. ' ,
Hochschild afima que as mulheres são "especialistas no amor", no sentido de
que elas conversam· sobre seus casos amorosOS e sobré seus potenciais parceiros
muito mais do que o fazem os homens. Mas falar sobre o amor não é o mesmo do ,
que flutuar segundo as marés do sentimento; consiSte especialmente em 'esforços
racionais para manter as emoções sob controle, para decidi~ qual homem será ou
,não um bom parceiro, do ponto de vista de uma mulher. Hochschild defende, portanto, que a afirmação:de que as mulheres são mais emotivas do que os homens
não é inteiramente verdade. As mulheres falam sobre seus sentimentos mais abertamente do que os homens, e expressam mais suas emoçQes; mas isso ocorre porque as mulheres recebem mais incentivos sociais para moldar suas emoções, para
serem administradoras racionais de suas emoções. Os homens, por outro lado,
simplesmente se deixam levar por suas emoções, especialmente nas questões 'que
se referem ao amor, orgulho ou raiva. Enquanto os homens permanecerem socialmente dominantes, terão' menos incentivos para controlar reflexivamente suas

- es não é algo racional ou irracional em si mesroo~ o que é raer emoço
oas convivem com suas emoções, A cultura da emoê o modo como a~. pess_ O moldadas conforme o alinhamento dos recursos,
feminina e a mascu ma _sa do mercado de casamentos de determinado perioesp,eCilahne:nte nas negoclaçoes
"
S recursos desse
da história. A teoria da troca tamlbém poden~~r::~s;;:,%~e c:liura masculina
'me:rc"ao forem transformados, aqUI Oque consl r
feminina sofrerá uma transformação.
T

:Ill()ÇCIe5.

aplicações da Sociologia do Mercado: inflação educacional, mercado de
-' [T<tvu,nu

cindido e bens ilegais
"

os arar or um momento para observar que

A esse ponto da d1scussão, deve~ ~m su~s teorias do mercado diverge signid Os economistas desenvolveram
o modo como os sociólogos desenvo vder
nômico e merca o.
d
d I
ficativamente o mo . e o[eco d na relação entre os preços dos diversos bens e na
aparato matemático oca o d . do' em um outro nível, chamado de macroquantidade de cada bem a ser pro UZI l' d longo prazo de crescimento do sisteeconómico, a teona tenta exphcar o Cd'C o e do por outro lado geralmente não
,
rias sociológIcas o merca ,
económiCO. Teo
.
odução equilíbrio ou crescimenestões taiS como preço e p r ,
d
se preocupam com qu
d
é tnbUído ao líder de determinado grupo e
to. Quando Blau analisa o po er que a
I não analisa o preço que os consefunção de seus canse1h os, e e
.
d
Ih
traba a ores em
d d
ealidade esse preço nem eXiste,
n)" unto da SOCle a e; na r
.
lhos costumam ter no co
d
d e deferência em determinado grupo
. tribuído em termos e po er
e o va1ar que e a
'fi
é uma barganha local. Em geral, a teoria ecode trabalho é algo bastante especl '~~~. sua ênfase costuma ser nos movimentos de
nómica não se preocupa com o po ,
d
. amplo que suprime aS diferene demanda no merea o maiS,
d
t
f
d
I
larga esca a e o er a
_
d
d r Nesse sentido o modelo os
.
ssível o fenomeno o po e .
'
.
se nas extremidades opostas de um
ças locais e toma Impo
economistas e o modelo dos SOcióloglis°s Sldtuawma-ller sobre o processo de encontrar
á
.
D
smo modo a aná e e
contmuum. o me
' I ou marital discute algo que nunca figura nas an parceuos em um mercado sexua.
m irá fazer trocas com quem, não o agregahses dos economistas: ele exphcua que
De fato é muito maiS difícil imagid
tório de todas as trocas.
,
do resultante o soma,
. Id
Ullíbrio geral de preços de casamennar ual poderia ser o eqUIvalente SOCla o eq
o nível total da produtlVldade de
o economista preocuOutra forma de estabelecer essa dd,ferenç
e ~erão 'produzidas para serem
- ' quantitatlvo as COISas qu
pa-se com um sumano
. ló icos de mercado se preocupam com os patrocadas, enquanto os modelos sacIO g
_ rias trocas Além disso, enquanto
drões da estrutura social que constituem as prop de troca i~ualitáriO, a Sociologia
"a econômica tende a iqeahzar um S1stema
.
:~~~: as desigualdades produzidas ou reproduzidas pelas. trocas.

tos,~u

casa~::t::'uinte'

127
126

:J1l1111Clo tiver um doutorado, um bacharelado em direito, um MBA" ou algo do
então esses títulos não valerão nada mais 'do que um emprego em uma lanch<me:te, e a competição será deslocada para graus ainda mais altos.
Nesse caso temos uma teoria do mercado que explica por que a estratificação
colltiIma a existir, mesmo quando há expansão de instituições sociais que supostadeveriam reduzir as desigualdades, ao menos segundo o ponto de vista de
:íde:ol()gi:!s ideais culturais ou amplamente difundidqs. Mais uma vez devemos ob:<o.V"', m,. o modo como os sociólogos utilizam o modelo do mercado é muito difedo modo como o fazem os economistas mais tradicionais. Para estes, o meré um sistema ideal de competição que resulta no melhor mundo possível para
Certamente, esse argumento é parte do programa utilitariSta original, que
à frente do surgimento da Economia. Os sociólogos, contudo, voltaram-se
um outro aspecto implicado na anális'e do mercado: uma modificação da teoque toma possivel explicar como são criadas e reproduzidas a estratificação e a

Vamos esboçar agora três exemplos dos sistemas de mercado social Com
quais os sociólogos trabalham.
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Na sociedade atual, a educação tornou-se o centro do sistema de es1trat1lilcação
A posição de classe a qual cada indivíduo acaba por pertencer é muito üi.fluenciad
por seu nível educacional. Mas aqui estamos diante de um paradoxo: o aCI~,O ,
educação foi significativamente expandido no decorreT do século XX, mas
sociedade não está se tornando mais igualitária. No Começo desse século, 'UIJlelnt
umaoparcela pequena da população concluía o ensino médio; agora, a vasta
ria atinge esse nível educacional, e quase metade da população chega ao ensino
perior. Graduação, treinamento profissional, certificados de formação "Vim"."
em administração de empresas e assim por diante, tornaram-se tão comum
já o foi o ensino médio. Mas a lacuna entre ricos e pobres não" diminuiu lna.reallId:
de, ela tem aumentado desde a década de 1970), e as chances de atingir um
mais elevado na escala social do que aquele atingido pelos pais também não
mentaram: as taxas de mobilidade social permanecem no mesmo nível m<)d!,ra,:!c
no qual se encontram há muito tempo.
Como podemos explicar esse paradoxo", de que a educaçãO tenha sido ex:palI~
dida até alcançar a escala de um grande sistema, enquanto o grau de esl:ral:i'jnClIÇã~
no máximo permaneceu o mesmo? Uma explicaçãO sociológica para tal fato é
a educação é como um grande mercado. As pessoas investem seu tempo e seus
. forças para oferecer uma boa formação para si e para seus filhos. Como re,,;ull:ad,o,
desse investimento, os estudantes esperam como contrapartida a possibilidade
obter um bom emprego. No entanto, aquilo que foi "comprado" nas escolas não
oemprego em si mesmo, mas as chances de obtê-lo; tal como afirmaram algunsso~ '
Clólogos, nas escolas se adquire capital cultural; ou, em outros tempos, a educação"
fornece um diploma, uma credencial.
O valor da cultura educacional, ou dos diplomas, é como o dinheiro.
,
mais dinheiro está ein circulaçãO, menos se pode comprar com uma mesma quantia de dinheiro, porque o aumento da oferta de dinheiro faz os preços subirem. Por
volta da década de 1920 um diploma de ensino médio era muito valioso, porque
apenas uma pequena parcela da população o possula; era possível "comprar" um
bom cargo administrativo apenas com isso, Já na década de 1960, havia tantas peso,
soas com diploma de ensÍlIo médio, que ele só serviria para garantir um e";prego
em cargos de baixo escalão; seu valor havia sofrido uma erosão, em virtude da inflaçã? da moeda educaCional. O mesmo aconteceu com os diplomas de graduação
nos ultImas anos; quando metade da população que ingressa no mercado de trabalho possui um diploma de graduação, esse diploma já não tem muito valor no mer- '
cada de trabalho. Os estudantes que querem ir mais longe são obrigados a continuar a estudar por muito mais tempo, para obter diplomas de pós-graduação e especIa!lZaçãO profissional.já é possível prever que esse mesmo processo de desvaloruaçao Ira estender-se até esses níveis mais elevados. Se no futuro quase todo '

O ponto crucial aqui é que, se houvesse uma competição perfeita, tal como presa Economia clássica, não haveria deSigualdade. No longo prazo (no ponto de
[ e<luilíblriO, segundo os economistaS), ninguém conseguiria obter lucro, pois se alcobra um preço mais alto por determinado produto, outra pessoa veria nisso
negócio vantajoso, podendo tomar a decisão de entrar nesse mercado como um
, competidor; em contrapartida, essa competição faria com que os preços caíssem.
, lsso se aplica ao mercado de trabalho assim como ao mercado de bens de consumo.
Se algumas ocupações passam a oferecer um salário melhor que as outras, as pessoas
logo começarão a abandonar as ocupações menos remuneradas e tentarão ascender
, àquelas cuja remuneração é melhor. No fim das contaS, como as pessoas mudam'
, constantemente de uma ocupação para outra, as coisas tendem a atingir um ponto
' .no qual as ocupações passam a ter uma remuneração equivalente.

..

lsso é algo tão distante de nossa realidade cotidiana que precisamos fazer um
grande esforço para não sermos guiados por nossos preconceitos habituais. Não é
normal que os médicos ganhem mais do que OS coletores de lixo? Mas se não hou, vesse barreiras que iInpedem as pessoas de transitar de uma ocupação para outra este é um ponto crucial da teoria - então, mais pessoas ingressariam no campo da
Medicina, e essa superpopulação de médicos fariã com que seus salários fossem reduzidos até serem equiparados a um nível médio: Na realidade, se muitos indivíduos
se tomassem médicos, de modo que a oferta superasse a demanda por esse tipo de
serviço, os médicos que estivessem na média passariam a ter rendiInentos inferiores
aos das outras pessoas. Isso não ocorre em nossa sociedade porque há inúmeras bar-

4. MBA é a abreviação de Master in Business Administration, cuja tradução literal seria Mestrado em

Administração de Empresas. Como se trata de uma expressão já consagrada aqui no Brasil, optou-se
em manler o ~errno no original (N.T.).

-- ....
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barreIras (que incluem a: inflação dos di I
oas:ntra~ nesse campo, e
p omas na educaçao medIca) tomam-se
pesadas na medida em que mais p
.nannos um mundo sem essas b es~oas ten~m .ac;lentrar nesse terrítóno. Se
.
arrelras que lumtam a entrada
çoes, podemos vislumbrar a existência de
d d '
nas Iversas
todo lado, e qualquer um que tivesse um r:~~ca Os. e trabalho cOlmp,etitiv,os.
log" seria afundado pelos com etidores '
mento. maIS elevado que os
mal. Em tal sociedade, os únicds em re , que fan~m ~eu rendimento voltar ao
que a média não seriam aqueles es p .g?S que po enam oferecer melhores
. peCIa mente atraentes em virtude das
de trabalho e d ' .
e presngIO' essas OCupações teria
I
ta e seus salários seriam 'desvalorizados Seri m natura mente um excesso de -""" 'J.;"
atraentes que pagariam os melhores 1'- ' am precIsamente as OCupações
Nesse mundo de mercados ocupacio~:i::~s, para.conseguir atrair alguma P"'>50'a}!,;[
coletores de lixo estariam dentre o
. b' solutamente abertos e competitivos
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Tudo isso soa paradoxal porque é mu d'
mente. Mas podemos fazer ~so dessa t lt° IStante do mundo que existe atual~;C
d
guinte questão crucial, são as barreiras ~ona o ~ercado se atentarmos para a
u: lfipe ~m pessoas de diferentes OC10P'h'
çóes de competir pelo; mesmos em r
sigualdade. Se um mercado absol!a~~S, as ~arrelras são as responsáveis pela
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mercado fechado: separado por barreiras~~ f~n~:t~eé ;~~;~::~':::. Igualdade,
Uma das teonas maIS influentes u e '
.
de trabalho cindido. Um mercado de ~ab:I~:lU ~~ta Imha é a teoria do mercado .
as ocupações se dão em condições recárias cm I o ~xlste nos contextos em que
d' com uma Jornada de trabalho de muitas horas, pouca segurança e acirr! d
Por outro lado, há os empre~os que o~er;:,c~;:~ando a relljuneração é multo baixa.
oas c01"!dlçõe~ de trabalho, com segurança, com uma jornada razoável a
segurada pelo tempo de trabalho ou' p Igame~to das horas extras, estabilidade asções são aquelas Com as remuneraçõ~~ os ~m icatos e, além de lUdo, essas OCupagens são concentrad>i$ eln um mes
ma s e evadas. Por que todas as desvantaacumuladas em outro? O pnmelro:;o ~etor, enquanto todas as desvantagens são
competitivas' o próprio fato de _ Pha° e O~upação é multo Suscetível às pressões
,
nao ver SIndIcatos ou
nesse setor já é um indicativo de qu . b
r. .
assoclaçoes profISsionais
L"
e e astante ,acIl alUar ness b I'l'na tam""m
que novos trabalhad
.
a area, o que possi. d
.
ores possam rngressar no mes
d
mo merca o, competm o com os profissionais mais a n t i .
ção dos salários pagos pelos empregad;;:; ~~ando um c~ntexto favorável à redulho bastante penosas Dentre os em
manutençao de condIções de trabaquenos restaurantes, ~ atendimento ~~~%:esse setor, estão os trabalhos em pecomo motonsta de táxi, como empre ada d em lOjaS de convemêncla, o trabalho
tro setor, Como no caso dos trabalho; em ;a~~nca ou camareira de ~otel. No Ouser smdlcalizadas ou burocratizadas
g . des fabncas, as Ocupaçoes tendem a
vezes esse Setor é considerado com e protegI as por regulamentações. Algumas
.
o um setor monopolIsta da EconomIa (ou, mais

iro!>rUlmem:e falando, como um setor oligopolista, no qual um pequeno número
grandes empresas controla a maior parte dos negócios); aqui os empregadores
uma posiÇão relativamente protegida, e podem pagar por empregados que
são relativamente protegidos por seus sindicatos e associações profissioPortanto, de um lado estão negócios pequenos e pouco competitivos, que
com uma margem de lucro muito reduzida e contratam trabalhadores pelo
salário possível; no outro lado estão os grandes negócios, bem estl'llturados
tan.celram"nl.e, com uma posiçãO garantida no mercado, cujos empregados tamsão altamente protegidos e relativamente bem remunerados.
Por que, então, há trabalhadores que buscam empregos no competitivo e m.lpaselOr do mercado de trabalho cindido? Edna Bonacich afirma que a linha diVisora
esses dois setores é, usualmente, uma linha de caráter étnico. Nos Estados Uniatualmente, o setor mais competitivo e com os menoreS salários tende a ser o seonde se encontram os negros, hispânicos e, nos últimos anos, também os imigr8Lnt'" do Oriente Médio e do Sudeste da Ásia. Os mercados de trabalho mais protee com salários mais elevados são ocupados predominantemente por brancos
descendência europeia. Alguém poderia afirmar que este é um caso de discrimiétnica, no entanto, o que devemos nos perguntar é, como essa diSCriminação
inicio? A teoria de Bonacich é a de que as populaçõeS étnicas só conquistam sua
ident1d'Lde quando são migrantes. Isso significa que, se uma pessoa vem de um país
. ""u. o, ela estará mais disposta a aceitar empregos com um salário relativamente me, nor doque alguém que está acostumado a padrões de vida mais elevados. Trabalhar
durante toda a noite em uma loja de conveniências pode representar um verdadeiro
declínio para alguém que cresceu em um pais rico e industrializado, mas pode representar uma ascensão na vida de alguém que emigrou de um país pobre do Terceiro
Mundo. Portanto, faz sentido que historicamente essas caracteristicas tenham passado a coincidir com o grupo émico que ocupa o setor menos remunerado do mercado
de trabalho cindido; no começo do século XX, eram os recém-emigrados da Itália ou
da Europa Oriental que provinham de áreas com condições de vida mais baixas do
que aS condições de vida nos Estados Unidos, e por esse motivo aceitavam ocupar os
postós de trabalho mais sujos e mal remunerados.
A teoria do merqdo de trabalho cindido fonnulada por Bonacich é, ao mesmo
tempo, uma teoria sobre o antagonismo étnico. Os trabalhadores que estão dispostos a aceitar os piores cargos e as piores condições de rrabalho são considerados
uma ameaça pelos trabalhadores que exigem um padrão de vida mais elevado e
que, em muitos casos lutaram ao lado de seus sindicatos para reivindicar o controle de seu mercado de trabalho. O que Bonacich está afirmando é que a discriminação étnica não tem a ver simplesmente com a cor da pele ou com o fato de que falam com um sotaque diferente; trata-se basicamente de um conflito económico pelos niveis ocupacionais no mercado de trabalho. A cisão no mercado de trabalho
tem início com as diferenças entre os grupos no que se refere às suas demandas
económicas; ela também perpetua as diferenças étnicas, porque o antagonismo en-
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tre os, dois mercados de trabalho reforça as identidades émicas de ambos os lado;
da linha divisora. Alguém poderia apresentar uma objeção, afirmando que os gru~
'pos émicos que sofrem discriminação são aqueles que inicialmente se dispuseram
a aceitar empregos precários e mal remunerados; uma vez que adentraram nesse
setor, acabam tendo que enfrentar preconceitos que os impedem de transitar para,';.'
outro setor.

Uma teoria como a do mercado de trabalho cindido não parece ter o m~~nlO '
tom o.timista dos pensadores utilitaristas clássicos. Ela se parece mais com uma tei
oria do conflito e, de fato, os autores da teoria do mercado de trabalho cindido ten~' '
dem a se identificar com aquela tradição. Mas também foi por ter se mantido próxima à tendência de análise sociológica racional e voltada para o mercado, que
teoria acabou por virar o otimisrno da tradição utilitarista de cabeça para V",~"'.' ,,'
Em vez de exaltar as virtudes do livre mercado , ela se concentra em mostrar como
as desigualdades sociais são criadas e mantidas por barreiras que mantêm alguns, '
setores separados da competição do mercado mais ampla.
O terceiro exemplo dessas condições sociais desfavoráveis que emerge de
mercado distorcido está na área do crime. É disso que trata a teoria do mercado de' '
bens e serviços ilegais. Vamos observar o contexto de surgimento do crime organizado. Quando o álcool era ilegal nos Estados Unidos durante o período da proibição, surgiram organizações criminosas que se encarregaram de sua distribuição. '
Enquanto as apostas eram ilegais, surgiram espécies de sindicatos do crime. Nós encontramos esse mesmo tipo de fenômeno nos anos mais recentes: com a guerra con..
tra as drogas, a distribuição da cocaína e de outros narcóticos passou a ser amplamente controlada por grandes gangues, que se valem de um elevado nível de violên- ' '
<ia. Em todos esses casos, o nível de coação implicado em uma lei proibitiva tem andado lado a lado com o aumento no nível das atividades criminosas e da violência.
Como isso pode ser expliCado? Os cientistas sociais, utilizando conceitos econômicos, apontaram que. o preço de um bem legal é determinado, assim corno
qualquer outro bem, pela oferta e demanda. Uma sanção penal muito severa tende
a resmngir a oferta, mas a demanda por esses bens ilegais parece relativamente
inelástica'. Com a diminuiçãO da oferta, o preço desses bens de consumo ilegais
tende a subir. As drogas ou o álcool, que teriam um preço relativamente baixo em ,
5. Esses bens tendem a provocar vício ou, ao menos, as pessoas tendem a querer continuar a consu.
mi-los mesmo que seu preço atinja níveis muito elevados. É por esse motivo que esses tipos de bens
de consumo, quando legais, são geralmente sujeitOs a elevados "impostos surttuários", tais como
aqueles cobrados sobre o álcool e o tabaco atualmeme. Seria ainda possivel acrescentar que todos es.
ses bens de consumo ilegais - o álcool na década de 1920, a aposta em todas as épocas, as drogas a
partir de 1960 - têm sido associados por seus usuários à excitação, à possibilidade de fugir da rotina e
à ideia de rebelião contra a dominação da sociedade. Portanto, uma legislação penal mais dura não irá
necessariamente reduzir a demanda; na realidade:, ela contribui atê mesmo para aumentá-la, na medi.
da em que aumenta o sentimentQ de excitação e rebelião e, por isso mesmo, aumenta a atratividade
desses bens de consumo ilegais.
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um mercado aberto, tornam-se muito caros. Isso produz diversas consequências.
: Urna delas é que os vendedores desses bens ilegais conseguem obter um lucro
maior, desde que não sejam pegos. Em contrapartida, isso atrai urna maior quantidade de vendedores para esse mercado; mesmo que alguns deles sejam pegos e
,mandados para a prisão, isso sÓ abre espaço para que novos vendedores ocupem
, seu lugar. O negócio ilegal torna-se, um grande negócio. Notem que aqui existe
, uma simbiose oculta entre a intensidade no cumprimento da lei e o grau de renta, bilidade dos negócios ilegais. Se a lei não fosse cumprida, esse mercado teriaas ca" racterlsticas de um mercado aberto; muitos competidores poderiam fazer parte
dele, reduzindo o preço dos bens e as taxas de lucro. Enfim, o cumprimento da lei,
embora represente uma ameaça aos contrabandistas e traficantes de drogas do
ponto de vista individual, acaba por atuar como uma força estrutural que tende a
restringir a competição e, portanto, a garantir taxas de lucro elevadas.
O fato de que as organizações criminosas que lidam com bens ilegais tendem a
ser muito violentas pode ser explicado pelo mesmo modelo. A década de 1920 foi o
apogeu dos assassinatos entre as gangues de contrabandistas, em meio às quais a máfia gradualmente chegou ao topo. Esses assassinatos ocorriam como formas de combaie entre as gangues, que disputavam o controle de um território; ,em outros termos, havia uma luta para estabelecer um monopólio. O mesmo fenômeno acontece
em nosso mundo atualmente, com essa violência entre gangues rivais que buscam
controlar o comércio das drogas. No âmbito dos negócios comuns, é pouco provável
que um empresário tentará usar a força para tentar excluir seus competidores do
mercado; por exemplo, uma cadeia de fast-faad não irá dinamitar os estabelecimentos da cadeia concorrente. Isso porque os negócios legais são protegidos e controla- ,
dos pelo Estado; eles podem apelar para a policia e para os tribunais para garantir
sua proteção: Mas um negócio ilegal, dada sua própria natureza, não pode ter sua
propriedade assegurnda pelo governo. Por isso as gangues Uegàis 'emergem corno
uma espécie de governo ilegal. É claro que essas gangues ilegais também se envolvem indiscriminadamente com ouO'as atividades, tais como o roubo: no comércio de
drogas, é muito comum que ladrões fortemente armados encontrem e assaltem o local onde está se dando uma negociaçãO ou até mesmo o próprio depósito de drogas.
A condição de um negÓcio ilegal é a própria possibilidade de qualquer um poder
atuar neSse negócio sem qualquer forma de controle legal.
As grandes gangues, que podem começar como ladrões independentes, acabam por introduzir certa regularidade em um negócio ilegal; na medida em que
passam a controlar um território, tornam possível que vendedores e compradores
possam atuar de forma relativamente rotineira. É claro que eles devem pagar um
preço por isso; a gangue também controla seus negócios ou ao menos exige uma
parcela dos lucros para que possa garantir a proteção. (O mesmo aconteceu no
passado em relação a outros negócios ilegais, como o negócio de apostas, no qual a
máfia cobrava pela proteção oferecida.) O crime organizado oferece aquilo que os
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economistas chamam de protection rent' - um conceito que examinaremos
adIante, no contexto,dadiscussão sobre a teoria racional do Estado Po ta' t
1- ' d
' ,
. r no
O enCla as ga~guesnão ê um fenômeno meramente emocional ou im;don~l'
,
corresponde a mteress~s racionais envolvidos na conStituiÇão e na proteção d' : '
mercado de bens ilegais.
"
e um
, A outra consequência da restrição' desse mercado situa-se no lado dos m,no, .. ',

mld,~res de bens ilegais. Como os preços sobem, os consumidores precisam

maIS. Dado que esses bens tendem a criar dependência, os consumidores não con_ '
seguem mterromper seu consum~ e tentam encontrar formas de obter algum di- ,
nhelro extra. Isso produz o que e chamado de "desvio secundário": viciados em':'
droga acabam entrando no mundo do crime, praticando. furtos e assaltos para con_
segUir obter o. dmhelrb necessário para pagar as drogas. Essa associação entre drogas e. cnmes VIolentos surgiu inicialmente em razão da elevação do preço dos bens '
IlegaiS: e agora é constantemente atualizada, contribuindo para reforçar o desejo '
da sociedade de reprimir as drogas. Trata-se de um circulo vicioso; os esforços para '
ehmmar o problema apenas contribuem para torná-lo pior.
Em todos os três casos que acabamos de discutir - a inflação. educacional '
mercados de trabalho Cindidos e osbens ilegais - os interesses racionais dos ind;~~
duos conduzem a desigualdades sociais e a outros tipos d~ consequências indeseJadas. Tudo isso sugere que há algo de paradoxal nesse modelo da sociedade enquanto mercado. O fato de que as pessoas não conseguem' perceber as conseqUências de suas ações sugere uma fraqueza nessa teoria. As pessoas envolvem-se em
cruzadas COntra as drogas, assim como já se envolveram em cruzadas contra o álcool, e não percebem que suas ações contribuem para agravar o problema que pretendem resolver. Elas culpam as minorias étnicas de puxar para baixo os paráme- '
tros dascondlçôes de trab~lho e dos salários, repudiando-as como se fossem sUjas
e desproVIdas de modos clVIhzados, sem com isso perceber como o mercado de
t~abalho cindido,. com ~ qual a maiOlia dominante se beneficia, é o próprio responsavel por essas dlstmçoes. Enquanto individuo, cada um de nós busca alcançar o
maIOr mvel educacional possível, sem notar que com isso será preciso mais e mais
educação para se poder desempenhar uma mesma função. EIll todos esses casos as
açôes que são racionais em um nivel individual conduzem a consequências irra;ionalS no nível coletivo. .
Não é de surpreender, portanto, que a atenção da tradição racionalista tenha se
voltado, nos últimos anos, para o estudo de paradoxos.

6. Essa expressão se refere'à pr~.teçãO ofer~cida mediante pagamento de uma taxa preestabelecida,
algo como u~ aluguel ?a proleçao. Não eXIste um termo equivalente em ponuguts e a literatura da
área no BrasIl convenCIOnou manter a expressão em il'!-glês (N.T.).
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Os paradoxos e os limites da racionalidade
Todo esse estudo sobre a racionalidade na sociedade fez surgir um problema
teórico bastante profundo. Tanto no modelo em que os indivíduos calculam seu
, amointeresse quanto na análise sobre como eles realizam trocas sociais, os paradoe os limites da racionalidade começam a se proliferar. O estudo desses parapassou" a ocupar uma posição central na tradição da escolha racional. O efei, to disso não foi o de desencorajar o entusiasmo por esse tipo de análise. Ao contrá, , rio, serviu para estimular o interesse por essa perspectiva, oferecendo aos teóricos
um verdadeiro quebra-cabeça. Seria ainda possível afirmar que isso levou ao de'senvolvimento de uma teoria acerca dos fundamentos da ação racional.
Os paradoxos que emergiram são de dois tipos. No riivel do indivíduo, existem
limites para sua habilidade de processar informações e tomar decisões racionais.
No outro nivel, se põe a questão sobre como individuas racionais podem formar
grupos: ou seja, como é possível a ação coletiva.
O primeiro conjunto de paradoxos normalmente é designado de paradoxo da
racionalidade limitada, e o resultado de sua discussão deu origem a uma posição
teórica que ficou conhecida como posição neorracionalista. Aqui, o que está em
questão é a capacidade do individuo -de ser racional. O problema surgiu inicialmente na áre~ das pesquisas sobre as organizações formais, ou do 'que pode ser
chamado de ciência administrativa ou gerencial. Herbert Simon, ao estudar o comportamento dos gerentes nas organizações, notou que um problema crucial consiste em conseguir lidar com todo o contingente'de informações que chega até eles,
e selecionar quais delas merecem atenção. Um gerente racional tenta maximizar os
ganhos e reduzir os custos; a diferença entre ambos é o que gera lucro para a organização. Muito bem; mas o que é que ele ou ela deve maximizar e o que deve minimizar? Presumidamente, a organização - digamos que se trata de uma fábrica do
setor manufatureiro - deve maximizar sua produção. Mas se começam a acontecer
muitos acidentes e muitos trabalhadores acabam se ferindo, isso acabará por desacelerar o ritmo e aumentar os custos, de modo que a segurança também precisa ser
maximizada. Ou ainda, deve-se intensificar o ritmo ·de produção, mesmo que isso
implique desperdício de matéria~prima? Certamente, o controle de custos deve fazer párte do objetivo racional a ser conquistado. Essa lista pode ser facilmente expandida. Manter baixo o gasto com os salários também é importante, ao mesmo
tempo em que é importante manter elevado o moral dos trabalhadores. Qualidade,
quàntidade, prazo, lidar com quebras, planejar o futuro - tudo isso compôe o pacote que um gerente racional precisa maximizar.
Em seus estudos sobre como os gerentes realmente agem, Simon chegou à
conclusão de que um gerente não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo,
nem sequer tenta fazer isso, Na clássica formulação que Simon escreveu junto com

James March, o gerente racional não maximiza, mas satisfaz suficientemente'. O
nificado dessa última expressão é o seguinte. Um administrador tem diante de
um conjunto de coisas com as quais precisa se preocupar: produção, qu,aliidade,:
quantidade, velocidade, segurança, etc. Para cada área, ele ou ela estabelece'um
vel satisfatório; 'se as coisas se dão dentro desse nível, então ele ou ela não pr,ecisa';
dedicar muita atenção a essa área em particular, deixando seguir sua mtina.
vez disso, ele ou ela pode focar sua atenção em uma área de cada vez, em eslJec:ia1
naquela·.• m que se concentram os maiores problemas, onde as coisas estão ab'lix,~.
do nivel satisfatório. Portanto, o administrador racional não tenta otimizar tudo de
uma vez; ele ou ela tenta satisfazer suficientemente (isto é, aceita um nivel mera,
mente satisfatória) em cada uma das áreas que pode seguir seu curso de forma roti-.
neira, e concentra-se em resolver os problemas das áreas menos satisfatórias.~
Esse princípio, de que é impossível maximizar, mas apenas satisfazer de forma
suficiente, é chamado de princípio da raCionalidade limitada. A racionalidade não
pode ser universal; os indivíduos são limitados em suas possibilidades. Não é racionai tentar agir segundo o ideal do ator econômico, levando em consideração todas as alternativas oferecidas no mercado antes de fazer uma escolha. Os custos de
processar todas'essas informações superam facilmente os possíveis ganhos; é preferível fazer uma escolha relativamente mais cedo e fazer os ajustes posteriormente, caso as coisas não ocorram dentro de um nivel satisfatório. Isso é o que é chamado de posição neorracionalista.
March e Simon formularam seu princípio no final da década de 1950. Desde
então, foi descoberta uma série de outros limites da escolha racional. Tomemos,
por exemplo, O princípio básico formulado por Blau a respeito da teoria das trocas:
O atar escolhe o maior retorno ou lucro, que é calculado a partir de uma multiplicação dos ganhos (subtraídos os cu~tos) pela probabilidade de se obter cada uma.
das recompensas, Mas como é possível fazer isso na vída real? Em primeiro lugar,
como é. passivei mensurar a probabilidade de se obter ou não o ganho esperado
(como, por exemplo, a expectativa de se divertir na praia se decidirmos tirar folga
do traba1l1o) em comparação com outro tipo de ganho (adiar a ida à praia para fazer um bom trabalho)? O problema é que os seres humanos reais, na medida em
que são opostos às distribuiç~es matemáticas idealizadas em uma equação econômica, não costumam ter informações claras ou confiáveis sobre a probabilidade
das várias coisas que estão acontecendo.

7. o lermo original é satisflce:s. Trata-se de um neologismo por James March a partir da justaposiçãO
entre as palavras satisfy, que significa "satisfazer", e a palavra suffice, que significa, "bastar". "ser suficiente". Com essa expressão, o autor pretendia enfatizar a possibilidade de se enconlrar um critério

d~ adequação possivel. dada a impossibilidade de se encontrar um étimo em todas as situações, espe.
clalmente em virtude do fato de que a capacidade humana para fazer Cálculos é significativamente li.
mitada (N.T.).
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Um problema semelhante refere-se ao fato de que a maioria das coisas não são
froeru;urarulS em termos de dinheiro e, portanto, é difícil compará-las. Como você
,'pode atribuir um valor a um dia na praia em comparação, digamos, com a consciên'. da tranquila de ter feito seu trabalho? Trata-se do problema de encontrar um deno111.iruldc)r comum para comparar coisas diferentes; mesmo que algumas coisas sejam
.
. em dinheiro (como o que voçê ganha em um dia de trabalho), como
· elas podem ser avaliadas em comparação com coisas nã!J monetárias (tais como um
· dia na praia)? A situação é ainda pior se alguém decide seguir estritamente o modelo
de Blau: qual é o denominador comum que pennite multiplicar ganhos pela probabi,. 1i,dtuie lie obte-Ios? Ganhos e probabilidades não são coisas da mesma espécie; quando se multiplica um pelo outro, em que tipo de unidade o resultado é mensurado? E
· as unidades de ganho-vezes-probabilidade de uma área (diversão na praia) são' do
· mesmo tipo que as unidades de ganho-vezes'probabilidade da outra·área (fazer o seu
trabalho)? O resultado dessa análise nos leva a questionar se é possível que os seres
humanos, não importa o quão racionais sejam, realmente consigam fazer esses cálculos no contexto de sua vida social.
Essa pode ser uma das principais razões a explicar por que os pesquisadores,
quando passam a estudar como as pessoas reaimente calculam e tomam decisões,
acabam por acreditar que elas não agem segundo as regras da racionalidade. Esse
tipo de pesquisa é chamado de estudo das "anomalias" da escolha ou de "heurística" da escolha. Algumas das mais famosas descobertas foram apresentadas pelos
psicólogos Tversky e Kahneman. Por exemplo, quando se pede' a alguém para escolher entre diferentes situações nas quais há um equilíbrio entre a probabilidade
de obter recompensas e o rísco de haver diversos custos, a pessoa tende a se arriscar se a pergunta for feita de modo a enfatizar a possibilidade de obter ganhos em
vez de enfatizar o rísco da perda. Elas consideram uma politica pública muito mais
aceitável se for dito a elas que essa política pode trazer noventa por cento de aumento nos empregos do que se for dito que há lO% de probabilidade de haver queda na oferta de empregos. Há muitas questões heuristicas que influenciam na escolha. As pessoas tendem a considerar os custos como sendo mais elevados'se os custos implicarem uma subtração de algo que elas já possuem do que se for subtraido
de algo que ela poderia vír a ter no futuro. Quando escolhas hipotéticas são apresentadas aos indivíduos; eles tendem a considerar inaceitável um custo se este re-cair sobre alguém que eles conhecem pessoalmente do que s~ [ar um risco que
pode recair sobre qualquer pessoa.
No geral, as pessoas não prestam muita atenção nas informações estatísticas
que lhes são dadas; elas preferem decidir a partir de informações que se enquadram
em suas antigas concepções sobre aquilo que acham que irá acontecer. Até mesmo
corretores de valores e apostadores, cuja ocupação está diretamente ligada à probabilidade, acabam se baseando mais em seus estereótipos culturais do que no cálculo puro. Toda memória é afetada por essas estratégias heurísticas; as pessoas se
recordam de casos que se enquadram em seus estereótipos, e esquecem dos casos

que os falsificam. Em suma, as pessoas não buscam i~formações e realizam '
los rigorosos a partir destas. Isso não é surpreendente do ponto de vista da
que enfatiza a satisfação suficiente em detrimento da maximização'. As pessoas,
marão uma decisão médica com mais facilidade se a questão que lhe for am'esE'n
da enfatizar Onúmero de vidas que serão perdidàs, em vez do m1mero,de vidas
vaso Nós tendemos mais a evitar perdas 110 que buscar ganhos. Portanto, não é
admirar que na vida real as pessoas tendam a aceitar suas rotinas, desde que
não sejam muito ruins, .e a gastar mais tempo com a resolução de problemas do
em tentar maximizar seus ganhos.
•.
'
O outro conjunto de paradoxos do comportamento racionàl não se refere'
como os individuas pensam, mas à sua capacidade de coordenar suas ações e,m
grupo. Isso pode ser chamado de problema da coordenação 'social, que pOe
,questão se é racionalmente possivel que os individuas formem urna sociedade: O
mais famoso desses problemas ficou conhecido corno "problema do carona". Mancur Olson formulou essa questão em 1965. Consideremos a existência de alg:unlas
coisas que são "bens públicos": coisas que são oferecidas a todas as pessoas,
não podem ser consumidas individualmente, sem que as outras pessoas também a
consumam.
um ar puro, ou ter o lixo recolhido das ruas, a redução da criminalidade são exemplos de bens públicos. O paradoxo do carona apresentado por
Olson é o seguinte: o indivíduo racional não irá ajudar a arcar com os custos desses,
bens públicos, mas, não obstante, isso não o impedirá se usufruir deles. Esses bens
são públicos; eles continuarão a existir independentemente da minhà contribuição
pessoal. É como se houvesse um serviço de ônibus gratuito; mantido com as contribuições voluntárias da comunidade. (Um exemplo disso, que realmente existe, é .
a televisão pública ou as emissoras de rádio que são mantidas com O dinheiro dos
contribuintes.) Eu posso andar nesse ônibus gratuitamente, então, por que teria
que me preocupar em fazer qualquer tipo de contribuição' voluntária? Mas é claro
que alguém precisa contribuir; mas meu autointeresse racional é que existam outras pessoas contribuindo enquanto eu não contribuo.
, Como, então , explicar que alguém ainda contribua para a aquisiçãO de bens
públicos? Olson conclui que isso não pode ser explicado partir do' autointeresse
dos indivíduos. Em vez disso, os bens públicos devem ser garantidos a partir de
. uma decisão arbitrária ou até mesmo coercitiva; o transporte éoletivo ou a pureza
do ár devem ser garantidos.apartir do recolhimento de impostos ou da proibição
de práticas poluidoras por parte dos indivíduos. Se isso dependesse apenas dos interesses privados, nunca teríamos esses bens.
Aliás, notemos que o dilema do carona não pode ser resolvido com a afirmação
de que as pessoas levam o interesse coletivo em consideração , isto é, que têm um
sentimento de solidariedade em relação ao todo. A resposta correta implica que se
considere a seguinte questão: o que queremos saber é como é possível. que individuas egoístas, pensando apenas em seus interesses podem, de fato, colocar os interesses do grupo acima de.seus interesses egoístas imediatos. Se afirmarmos que na
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Propostas' desoluçOes racionais para criar solidariedade social
Nos últimos anos temos assistido a tentativas cada vez mais sofisticadas
tentar superar esses problemas, Afinal, algumas vezes existe coordenação
portanto, isso deve ser possível. 'Mas como explicar isso partindo do pOnto "
vista dos indivíduos racionais? Uma das opções propostas para superar o
ma da coordenação social tem sido a teoria dos jogos repetidos. Isso quer
q~e se toma como premissa a teoria dos jogos, mas se propõe que os i'lldi,Víc!uc
nao Jogam apenas uma vez, um único jogo, mas se pensa em uma série de
e:n que se joga com os mesmos parceiros. No longo prazo, isso imprime calcacté'!
nsticas diferentes daquelas presentes em um único jogo. No entanto, ainda
há um consenso quanto à capacidade da teoria dos jogos repetidos de ofereceI',
uma solução geral para a questão da criação racional da cooraenação social.
exemplo, essa teoria consegue lidar com situações da vida real? No caso do
ma d? prisioneiro, o que faz da situação um dilema é precisamente o fato de que .
os pnslOnelros têm apenas uma chance; eles não têm a possibilidade de aprender'
com a pnmeua vez e tentar novamente.

,
I"

Além disso, há um segundo tipo de questão: o que determina qual será o
' "
cho em um determinado jogo? Ou ainda, quais são as regras que determinarão qu~.
a pessoa deverá participar de uma série de jogos? É fácil determinar isso em um la-'
b~ratório, de acordo com o experimento que se pretende realizar. Mas por que na
Vlda real as pessoas criam diferentes tipos de jogos? Talvez exista um nível no qual
as pessoas precisam disputar um jogo para decidir quais jogos irão jogar.
. Essa tendência a estabelecer uma diferença,entre jogos de primeira instãncia e
Jogos de segunda instância tem se difundido bastante nas teorizações atuais. Estamos começando,a nos acostumar a distinguir jogos de primeira instãncia e jogos,
. de ,: egunda instãncia em relação a todos os tipos de coisas; daqui a poucos parágra-,
fos Iremos encontrar o problema do "carona" de primeira ordem e de segunda ordem, por exemplo. E podem ainda haver efeitos de terceira ordem e de quarta ordem,
o que levanta a possibilidade de uma regressão infinita a metàníveis. Esse também
é um problema com o qual as teorias mais sofisticados estão tendo que lidar. Trata-se de um problema particularmente difícil porque eSSe tipo de solução (jogos rependas e metaníveis) foi desenhado para resolver a que;;tão de como é possível indlVlduos que cnam uma coordenação coletiva, e não para resolver todo o conjunto
de paradoxos referentes à racionalidade linütada dos indivíduos. Os indivíduos
que possuem limitações cognitivas e não operam segundo uma racionalidade comple,tamente matemática são capazes de calcular séries de jogos e prever suas consequenclas no futuro, ou levar em consideração todos os metajogos? Resta saber se é
pos~ível que uma raCionalidade linlitada não faça colapsar todos esses jogos e metamvelS, tal como uma pirâmide de cartas demasiado alta.
No final da década de 1980, diversos sociólogos formularam diferentes abordagens para explicar a criação racional da solidariedade social. Michael Hechter e
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Coleman, trabalhando de forma independente, chegaram à formulação de
que ofereciam soluções similares a esse problema. Ambos começam com a
ur.em.JS.!;a de que, em muitos casos, os indivíduos precisam uns dos outros; há cercoisas que só podem ser produzidas com cooperação - coisas tais como segupública, defesa contra O crime, produtividade econômica, que aumenta com
divisão do trabailio, e assim por diante. O problema é: as pessoas conseguem su. a desconfiança que têm em relação aos outros? Em algumas éircunstãncias
a necessidade de nonnas que regulam a solidariedaae. Mas quando as pessoas
capazes de superar o problema do carona e produzir um bem coletivo que vem
. ao encontro de suas necessidades?
Para Hechter, a condição central para que isso ocorra é que todos os membros
do grupo possam fiscalizar e punir todos os outros, para evitar que outros apenas
, peguem carona. Um partido político, por exemplo, só poderá agir como um grupo
se todos os seus membros puderem verificar se os demais realmente estão votando
" de acordo com a linha do partido, se tomam parte nas reuniões, se lutam contra
seus inimigos comuns. Portanto, a solidariedade depende da comunicação. Grupos pequenos podem conquistar a solidariedade mais facilmente, uma vez que o
comportamento de cada membro é mais visível para os demais. Quando os grupos
se tomam muito grandes, a solidariedade passa a ser mais difícil, e geralmente passa a ser necessário que alguns membros do grupo se especializem na função de
controlar o comportamento dos demais. Mas isso levanta um segundo perigo: a
possibilidade de que esses indivíduos abusem de seu poder em proveito de seus
próprios fins. Trata-se da velha questão:' quem vigia os vigias?
A solidariedade requer mais do que vigilância. Ela também demanda que os indivíduos que são membros do grupo tenham recursos que podem ser utilizados
para controlar os outros. É precjso que disponham de meios de recompensar a cooperação dos demais, ou de punir aqueles que deixam de cooperar. Hechter afirma
que recompensas positivas costumam gerar muito mais solidariedade do que punições negativas. A ameaça de punição tende a gerar desconfiança e é um incentivo
para que se tente esconder o próprio comportamento. Desse modo, os grupos que
apostam em recompensas positivas geralmente terão mais solidariedade. Mas isso
não é algo fácil de ser Íl)~ntido, uma vez que um grupo que oferece recompensas
materiais a seus membros (uma fazenda coletiva, por exemplo, na qual todos terão
mais para comer se todos trabalharem duro) gera a possibilidade de que os indivíduos possam obter as mesmas recompensas por uma menor quantidade de trabalho em algum outro lugar (por exemplo, ao deixar a fazenda e buscar trabalho em
um lugar no qual os salários sejam mais altos). Em geral, Hechter demonstra que a
solidariedade sempre será maior quando as recompensas forem algo intrínseco,
tais como a aprovação social ou a proleção contra algum inimigo, do que se forem
recompensas extrínsecas, tais' como um pagamento material. Isso porque as recompensas intrinsecas são mais facilmente vinculadas a um grupo em particular,

enquanto ~ecompensas extrínsecas podem ser negociadasno mercado, o que
va O mdlV!duo a buscar sozmho o que for o meihor negócio para ele.
'Coieman enfatIz:: ainda mais esse argumento de que as sanções ositiva
colTlpensas pela ~desao) são mais efetIvas do que as sanções negatIv~s
s
pela falta de adesao). ~os casos em que há muita sanção negativa, os custos
ClOnar uma pessoa serao cada vez mais elevados. Será necessário um f ae san'
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der;. todo custo. Algumas vezes os indivíduos que nãotooperam com o gru~O"U"'
dem resIStir ao controle ou até mesmo revídar, de modo que aqueles
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a a por se con uZlr por interesses que ihe são próprios. E aí se instaura um roblema do carona de segunda instãncia, que emergiu a partir dos próprios esfo~ços
para combater os caronas de pnmeira instância. .
O melhor é que esse Controle especializado e fonnal seja evítado ou minimiz _
do. Coleman aflnna que isso é mais fácil se a comtinidad~ cOflSistIr em' um
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o controle.tenderá a ser infonnal em vez de fonna\. Os controles inronna' _
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Issaomenos ISpen IOSOS e c~sluma envolver mais sanções 'positivas do que os comroles
fonnalS. As pessoas lfao se confonnar mais facilmeme li umgrupo pequeno e denso, desde que elas possam expenmemar esse sentIménto de pertença ao grupo
como recompensa por sua confonnldade, enquanto que; .se forem submetIdas a
um controle exercido de !onna impessoal, que geralmeiue envolve punições, ' o
todo.será mantido coeso nao porque as pessoas experimentam sentimemos benéficos, mas pelo medo de serem pegas.
' .
Essa teoria racio~al da solidariedade ainda nãofoi examinada ou testada de
fonna exten:IV~. Amda não sabemos se é capaz de prever empiricamente as diferemes ocorrenclas de solidariedade: os locais em que ii solidariedade é mais imensa, ou os casos em que a :solidariedade é menos vigorosa, onde ela é facilmente
rompida ou amda onde ela n~nca é gerada. Um problema para provar essa teoria é
que certo ~umero de condlçoes específicas. podem ter significados diferentes aos
olh~s d~ dlferemes teori,!s. A teoria de Hechter-Coleman prevê que a solidariedade
sera maIS ele~ada . nos grupos pequenos, deflSamente imegrados e fechados para
aqueles que nao fazem parte dele, nos quais os indivíduos são monítorados de perto e trocam ~ecompeflSas pOSitivas taiS como a estIma··pessoal. O problema é que
essas vanavelS tambe~ são encontradas na explicaçãO ritual para • solidariedade,
Pro~uzlda pela tr.dlçao d~rkhelmiana. Na teoria do rirual (tal como veremos no
~~ltUIO 3), numa mteraçao densa; a atenção recíproca e o compartilhamemo de
oções são os mgredlemes chave para produzir os sentimentos de solidariedade.
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É possível encontrar uma fonna de testar qual de'ssas teorias está correta a parda separação de diferentes mensurações dos fatores que cada uma das teorias
estar operando na promo,ão da solidariedade? Ou o que ocorre é que, na
!re:alic1a<ie, essas teorias acabam apontando para um mesmo processo básico? Se
última afinnação for verdadeira, teremos o irõnico resultado de q\le as tradições utilitarista e durkheimiana, que se mantiveram como rivais ao long" dos anos
Durkheim versus Spencer, Homans versus ParsoflS - acabam por retomar a uma
comum. Se isso irá ou não acontecer, é algo que cabe ao futuro descobrir.

· A Economia invade a Sociologia, e vice-versa
Um estranho resultado de toda essa atenção dedicada aos paradoxos da racio· nalidade e dos esforços em superá-lo é o fato de que o modelo do mercado já não
parece ser importante. Os peflSadores que advogaram em favor de uma abordagem
da ação racional gastaram mais.tempo em tentar mostrar como operam·as relações
não mercado lógicas do que em tentar imitar os economistas. O ator racional também parece ter sido retirado do centro do palco; ele se parece mais com uma fonna
vazia que delineia o tópico.que realmente nos interessa, e passamos a prestar mais
atenção nas fonnas pelas quais esse individuo é encoberto pelos limites de sua própria racionalidade e encapsulado pelos cOflStrangimentos das estruturas sociais.
'. Para dizer a verdade, os cientistas sociais que pertencem a essa escola de pensamenta contInuam a cOflSiderar o individuo como autointeressado. Mas esse alar
· racional não age de modo a maximizar seus interesses, e só às vezes ele ou ela é capaz de ser realmente egoísta. É algo muito parecido com o que ocorre com a questão da mentira: sem dúvida, as pessoas sem princípios mentem sempre que podem,
mas acabam tendo que falar a verdade na maioria das vezes, porque é muito traba'. · Ihoso continuar mentindo de fonua cOflSistente.
Embora se costume falar de uma invasão da Economia nas Ciências Sociais no
decorrer dos últimos anos e de uma ampla difusão da teoria da escolha racional, esses tennos não expressam de fonna adequada aquilo que realmente vem ocorrendo no mundo intelectual. O que de falo acontece não é simplesmente que a teoria
económica esteja sendo utilizada em todos os lugares; para que fosse passivei utilizá-la, foi preciso modificá-la: E falar de modo geral que a teoria da escoiha racional
tem se confignrado como um dos movimentos intelectuais mais populares não é o
mesmo que diZer que tudo seJa apresentado como sendo baseado em um cálculo
racional efetuado pelos individuas. Ao contrário, o que estamos descobrindo é o
quanto os modelos 'de racionalidade devem se tornar complexos e sutis para que
possam explicar as interações sociais e as organizações. Seria mais correto se falás- .
semos sobre o "quebra-cabeça da racionalidade" ou sobre as "controvérsias da raCionalidade"; afinal, são mais as questões e propostas de abordagens do que as soluções o que cOflStitui o apelo intelectual dessa perspectiva.

.. .I

É verdade que nos últimos anos os economistas têm começado a lidar com

suntos tais como a família , o crime, a educação e a política, áreas que tnldicic'n
mente não faziam parte das preocupações estritamente econômicas tais
preocupações com os preços e a produção. Por outro lado, muitos sociólogos e
entistas políticos têm adotado elementos do modo de pensar dos economistas.
multas modificações foram feitas no contexto dessa discussão econõmica e
de modo que já não se trata mais daquela Economiá tradicional. O cerne da
da moderna Economia é um modelo matemático altamente sofisticado, cOlnhl~CiC
como teoria'tlo equilíbrio geral. Trata-se da tentativa de provar, de forma rig;Of()sa
que existe .(ao menos em princípio), um equilíbrio geral de preços para todos
bens e serviços, uma situação que põe o mercado em ordem (tudo é vendido;
guém está desempregado), e que esse equilíbrio é único e estável (hã apenas
. forma na qual isso ocorre).
Trata-se de uma concepção sobre o mercado extremamente idealizada; m<IltO,s.
teóricos da Economia acreditam que o equilíbrio geral não existe de verdade,
mesmo hipoteticamente; e, além disso, afirmam que essa teoria não ajuda a
ver problemas. práticos, tais como a previsão do nível de inflação ou dos preços
planos de saúde no próximo ano. Não obstante, economistas teóricos contl,nu,arrl,
trabalhando no problema do equilíbrio geral, porque isso lhes oferece uma
imagem sobre como um mercado ideal poderia operar, e ainda porque se trata de'
um quebra-cabeça matemático bastante desafiador, cujas soluções propostas são
marcadas por um alto grau de ingenuidade. Isso, de fato, é algo bastante característico do mundo intelectual; os quebra-cabeças exercem uma atração especial nas
pessoas mais inteligentes, e es.ses quebra-cabeças acabam ganhando vida própria,
mesmo que não tenham qualquer conexão com os outros problemas que precisam
ser resolvidos. O resultado disso é que quando os economistas entram em um campo como o da Sociologia, os instrumentos que trazem consigo não se reduzem ~o
kit m~temático das equações do equilíbrio geral (nem mesmo de um equilíbrio
parcial); com frequência, eles trazem ideias muito mais simples, que oferecem alguns insights, mas que não são mais avançadas do que as ideias rivais utilizadas pelos sociólogos. Em outros termos, quando estão fora de seu campo, os economistas
voam baixo; embora tragam algumas ideias novas, essas ideias não são mais sofisticadas do que as teorias dos sociólogos, mas são apenas diferentes.
O que'é interessante é que ao mesmo tempo em que os economistas ~omeça
ram a invadir a Sociologia, alguns sociólogos protagonizaram uma invasão conceituai na outra direção. Na medida em que a conexão entre a Economia e a Sociologia passou a chamar a atenção, os sociólogos começaram a questionar como os
mercados realmente operam, e se a abordagem que enfoca as tendências gerais das
condições de competição é realmente O caminho mais produtivo para explicar
como as pessoas fazem as trocas no mercado. A maioria das pessoas compra ou
vende sempre nas mesmas lojas ou estabelecimentos comerciais; elas não comparam suas compras ou trocam de emprego com muita freqUência e, portanto, não
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'xuerime:nu,m nem uma pequena parcela das oportunidades competitivas que esteoricamente disponíveis. Alguns sociólogos têm sugerido que a melhor forma
lee:xaminar essas situações é traçar suas conexões consideradas enquanto redes
dado que as pessoas parecem vincular-se mais aos laços locais do que a
iralndles mercados.
Uma das mais abrangentes ideias desenvolvidas a esse respeito foi formulada
Harrison White, que sugeriu que aquilo que chamamos de mercado normalconsiste em uma rede de produtores que monitoram o que cada um está faPor exemplo, no caso da indústria têxtil, cada produtor acompanha de p~rtodos os demais; para saber quais os estilos estão vendendo bem nesta estaçao.

produtores não apenas imitam os outros, mas também tentam se dlsungUlr de.~
de modo que o que cada um vende é relativamente único.· Se um pro~utor é

be:m-sUloeclid.o em seus esforços para encontrar um nicho no mercado, ele nao premais competir com os outros produtores, de modo que os preços de venda
serão puxados para baixa em virtude da competição, tal como oc~rr~na se toestivessem vendendo as mesmas coisas. Portamo, um mercado nao e slmplesFrn,ente um jogo de tentar adequar a oferta à demanda; trata-se mais de um ~forço
parte dos produtores de tentar descobrir como vender bens Similares aqueles
que já s.ão populares, mas sem ser tão similar ao ponto de esses bens estarem em
uma competição direta.
A concepção de mercado elaborada por White é mais dinárrúc~ e inovadora do
o tradicional mercado dos economistas e, nesse senodo, e mais efICaz para explicar o mundo moderno. Um outro aspecto do realismo implicado no modelo de
mercado baseado em redes sociais é que ISSO exphca por que os líderes do mercado
. geralmente são os produtores que trabalham com os bens mais caros e luxuosos que atualmente consistem noS bens voltados para um esolo de consumo consciente. E esse modelo também ajuda a exphcar um fato que sempre permaneceu um
pontO vulnerável da teoria económica tradicional: a questão de saber por que ~á
tanta desigualdade no sistema capitalista. Para a teona tradiCIonal, a compeoçao
deveria puxar o lucro para o nível mais baixo possível; no modelo de redes, por outro lado, os produtores bem-sucedidos são aqueles que en~ontram, ao menos durante algum tempo, nichos nos quais seus produtos são úmcos e, portanto, protegidos da competição. E quando a competição.atinge seumcho, a malOr soma de nqueza vai para o lado daquele que consegue mudar maIS rapidamente para a produção de outro tipo de bem. Desigualdade e inovação s.ão aspectos mterconectados. Por esse motivo, é de se esperar que nosso atual capltallSmoaltameme tecnológico, inovador e voltado para o consumo não irá se toma:- mais 19uahtáno. E esse
tipo de insight que os sociólogos oferecem à compreensao de algumas questões
económicas, talvez insights até melhores do que os dos economIStas.
Hartison White nos mostra como um mercado pode ser organizado de modo
que a competição seja minimizada e que o comércio seja canalizado por circuitos
relativamente estreitos. A esse respeito, seu modelo se assemelha multo com a teo-

ria do mercado de trabalho cindido que examinamos acima, e ambas as teorias
dam a explicar como os processos do mercado geram desigualdades. Outra U")Uln~
cação na teoria económica do mercado é a assim chamada questão do "mercado '
versus hierarquia" . Oliver Williamson (que é um economista, mas cuja mliluên.eia
foi maior fora de sua disciplina de origem) afirmou que algumas vezes é racional
manter O mercado aberto, Do ponto de vist~ da teoria do mercado, compradores e '
vendedores de força de trabalho (isto é, empregadores e empregados) devem estar
semprç livres para entrar ou sair de determinada relação de troca se surgír alguma
oportunidade melhor; é desse modo que os empregadores sempre podem compr~~
a força de trabalho mais barata que estiver disponível, enquanto os trabalhadores
poderão buscar os melhol'es salários. Mas, na realidade, a'maioria dos trabalhado:
res não realiza negociaçÕes cotidianamente, na medida em que aderem a COlltrato~
de trabalho de longo prazo. Em vez de negociar perm';'nentemente em um merca~ ·'
do aberto, os trabalhadores e seus empregadores entramem uma relação de hierarquia relativamente permanente. Alguém vai trabalhar em uma organização; há
uma negociação envolvendo seu pagamento no momento de sua contratação, mas,
uma vez que entrou na organização, esse funcionário passa apenas a cumprir ordens, ao invés de tentar !legociar permanentemente.
Segundo Williamson, é racional que se desloque de uma situação de mercado
para uma situação de hierarquia quando os custos de transação envolvidos no processo de negociação são muito elevados. Quando é necessário gastar muito tempo
para encontrar profissionais dispostos e capacitados a realizar determinada função, é mais racional qUe seja feito um contrato de longo prazo. Os custos de uma
transação são ainda mais elevados quando há um grande potencial para a desconfiança, uma vez que é preciso gastar muito tempo e esforço para verificar se a outra
parte não está trapaceando. Além disso, é racional abandonar a situação de mercado quando os serviços que se deseja comprar são relativamente exclusivos e apenas algumas pessoas estão aptas a oferecê-los, ou quando a realização dos serviços
em questão demanda um longo tempo de treinamento, ou ainda quando é necessária a cooperação entre os trabalhadores para que haja produtividade. Quando essas
condiçÕes estão ausentes - como no caso da contratação de trabalhadores em uma
construção civil-, então os empregos são negociados num mercado aberto. Quan40 essas condições estão presentes, os empregos saem do merc~do e migram para
uma hierarquia organizacional.
.
James Coleman, em seu grande livro de síntese, The Foundations ofSocial Theory, afirma que nem todos os tipos de trocas racionais constituem um mercado. Se
a teoria da escolha racional estiver correta, então cada instituição social seguirá um
processo no qual será moldada conforme os interesses racionais dos indivíduos
que a constituem. Isso se aplica à família, ao comportamento das multidões, ao governo e a muitos outros tipos de organização, bem como ao mercado econõmico. A
teoria da escolha racional é muito mais ampla do que uma teoria económica; esta
última é apenas um ramo da primeira. Isso, com efeito, significa um retorno aos
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pnrm"u,u,do utilitarismo; embora a Economia fosse claramente uma de suas ins' til:uil;õ"s favoritas, ela consistia em apenas um dos campos contemplados por essa
Na verdade, afirma Coleman, o fato dominante de nossa sociedade moderna
. não é o mercado, mas a existência de grandes organizações. Agências gove~amen
"tais, o exército, as escolas e universidades, grandes empresas: todas essas sao bur.o.',
de larga escala. Os indivíduos trabalham nessas organizações, mas a organização é muito mais poderosa do que o individuo. O único modo que os individuas
, têm de afetar uma organização é formar uma outra organização; grupos de consu,
movimentos sociais, associações de gênero ou étnicas são efetivos apenas
quando se convertem em uma organização. Vivemos em um mundo de organizações. A maior parte da modema economia é formada por, organizações que compram e vendem ou emprestam dinheiro umas das outras, do mesmo modo que a
política modema é formada por organizações que tentam mfluenctar as outras ou
processá-las em tribunais de justiça.
Coleman mostra como é racional que os indivíduos formem organizações (O
argumento aqui não difere muito daquele de Williamson a respeito da formação de
hierarquias fora do mercado). Ao formar organizações, os indivíduos cedem parte
de seus direitos de ação individual em favor da organização, Eles se tomam parte
, da ação da corporação, seguindo seus padrões e suas instruções, em vez de perseguir seus objetivos mai~ imediatos .. Mas aí aparece uma nova fo~a de raClonahd:de. As organizações tomam-se aqUIlo a que Coleman chama de atar corporauv? .
A própria organização toma-se um agente que toma decisões raCIOnaIS,. persegumdo seus próprios interesses, tentando maximizar seus ganhos e nummlZar seus
custos. Não há nada de misterioso nisso; O ator corporauvo é gUIado pelos altos
executivos ou pelo conselho de diretores, mas estes não agem enquanto individuo:
que perseguem seus interesses privados; geralmente, os altos executivos ou os hderes desempenham o papel de incentivar os demais a fazer aqUIlo. que conSideram
como sendo o interesse da organização. Essa identidade corporauva é lncenuvada
pelo Direito ocidental moderno, que reconhece a corpor~ção como um~ pessoa legal, como uma espécie de indivíduo fictício que tem o duelto de propnedade e de
. realizar transações com os outros individuas na sociedade.
Agora surge a seguinte questão; esses grandes atores racionais, os atores corporativos, são benéficos para a sociedade? Um utilitarista ~adicional pod~na naturalmente afirmar que sim, pois, se uma corporação que esta aCIma dos,mdlvíduos é
um individuo, ela também agiria de forma racional. Mas Coleman esta Vivendo em
uma época em que já foram discutidos muitos dos paradoxos do comporta~ento
racional, de modo que se pergunta se esses paradoxos não se apllcam tambem ao
nível dos atores corporativos, e se ainda não haveria outros problemas assocladm~ a
esse tipo peculiar de indivíduo . Como veremos, as afirmações de Cole~a~ estaO
em sintonia com a tendência dos modernos utilitaristas de Idennficar os mumeros
problemas implicados nas organizações de larga escala no m~ndo de hoje.
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, ' Em prhneiio lugar, predsamos olhar para a mais poderosa dessas grandes Oro '
ganizações, o Estado moderno,
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,nas em um assunto por vez; elas não constroem grandes modelos filosóficos, ape. as fazem algumas pequenas modificáções naquilo que já existe, lidando com al'gumas questões que se mostram mais urgentes. É possível afirmar que é isso que
A Teoria Racionalista do Estado
lem ocorrido desde o movimento pelos Direitos Civis, na década de 1960; fOI apeh as quando as desigualdades de raça e gênero, dentre outras, tornaram-se um proA mais benevolente teoria sobre o Estado formulada a partir da perspectiva da.:" , :blema sentido de maneira suficientemente forte, que pass~ram a ocupar o centro
escolha racional foi proposta pelo filósofo]ohn Rawls. Rawls afirma que é
:, 0;;1['0, ;as atenções e as pessoas então se esforçaram em tentar ~ncontrar uma solução
urna,r0lítica liberal que ajude aqueles que estão em desvantagem; se houve
'para melhorar as coisas. Do ponto de vista da teoria neorracionalista, nãO há nada ,
mmação de' raça ou de gênero no passado, ou se as vantagens e desvantagens
\le surpreendente no fato de que as soluções que apresentamos para esses probleuma classe social foram transmitidas pelos pais, então o Estado deve fazer algo
roas sempre produzem outras complicações posteriores; isso ocorre porque nunca
~os damos ao trabalho de voltar à estaca zero para fazer mudanças fundamentais,
para compensar essas desvantagens. E preciso haver programas de ação afirmativ
na educação e na contratação de funcionários, ou politicas similares que ajudem o:
:mas tudo o que fazemos são ajustes tópicos para responder a situações emergencimembros desfavoreCIdos ,do grupo, colocando-os na frente daqueles que~is, esperando que as coisas voltem a um patamar satisfatório. O modelo de Rawls
'descreve uma racionalidade ideal, que não se aplica ao modo segundo o qual as
hIStoricamente privilegiados. Essa não é urna ideia nova do ponto de vista das
Ideologras polmcas, mas representa um desafio para um pensador utilitarista. O
'pessoas realmente operam, ,
utili~ristas sempre discutiram a partir do ponto de vista do indivíduo; para que ,o: " Isso não quer dizer que não haja muitas pessoas simpáticas ao resultado final
mdlVlduos tenham chances iguais, eles afirmavam que seria suficiente que o
',do programa de Rawls: isto é, pessoas que apoiam as ações afirmativas para as micada fosse aberto a todos, O papel do governo não seria o de favorecer membros de
;norias ou outros tipos de politicas compensatórias, Mas é improvável que essa slm' patia seja produto do mesmo raciocínio seguido por Rawls, Algumas pessoas apoiam
qualquer grupo, interferindo na competição aberta, mas atuar como um árbitro
neutro. A posição utilitarista foi sempre a de confiar no mercado aberto e em
', um programa compensatório porque isso as beneficia direlamente, na medIda em
Estado não intervencionista,
b
d
"que são parte de algum grupo desfavorecido, No caso dos mem ros as maiorias
Rawls, no entanto, afirma que é racional para os indivíduos apoiar a lnterven,
:privilegiadas que apoiam esse tipo de medida é provável que esse apoio se dê em
Çã~ do governo em favor daqueles que estão em desvantagem e que essa é uma po:virtude de sua adesão a algum movimento que prega o altruismo em vez do autoinSlçao raCIOnal para todos, seja essa pessoa desfavorecida ou não, Seu raciocínio é o
i teresse, Muitos movimentos sociais bem-sucedidos pregam a justiça, tomada enseguinte. Imagine que você irá fazer parte da construção de um Estado e poderá es:, quanto um ideal em si mesma, com forte apelo emocional, em vez de apejar para os
colher qual será a constitnição desse Estado. Você fará isso estando atrás de um
:, cálculos racionais autointeressados dos indivíduos, O fato de que algumas pessoas
"véu de ignorância"; isto é, você não faz ideia de qual posição irá ocupar nessa fu- ' : defendem politicas liberais altruístas enquanto outras se opõem a elas indica que a
tura SOCIedade, se será rico ou pobre, negro ou branco, homem ou mulher. A partir
expliCaçãO de Rawls baseada na racionalidade humana não nos diz por que as pesdesse ponw de VIsta neutro, é racional para você escolher uma constituição que
' soas escolhem determinada posição em relação a essa questão. Na verdade, preciofere~a maiS vantagens para aqueles que são desprivilegiados, de modo a compen- , ' sarnas encontrar uma explicação sobre os motivos pelos quais as pessoas apoiam
sá-los e fazer com que sejam iguais a todo mundo. Você pode ser uma dessas peso
: alguns movimentos sociais e opõem-se a outros.
'
No geral, Rawls, com sua benevolente teoria sobre o Estado, constitui uma exsoas em desvantagem, portanto, para prevenir-se contra isso, é racional aceitar
essa constituição.
ceção. A maior.parte das teorias da escolha racional na politica não oferece um \leiO
A teoria de Rawls está circundada por grandes controvérsias, e não há consen~
:' panorama, 'Uma dessas teorias afirma que o Estado surge apenas para oferecer
so quanto à veraCidade de seu argumento, Uma das principais criticas seria a de
; ' taxa por proteção" isto é, que o papel central do Estado é controlar as forças armaque ele desconsidera os modelos neorracionalistas sobre como o raciocínio huma': das, As pessoas pagam impostos (ou alguma forma de tributo qualquer) ao governo realmente funciona. Se o ser humano opera segundo uma racionalidade limita, no, como uma espécie de aluguel para viver de forma segura; o Estado é como um
da, e satisfaz de fonna suficiente ao invés de maximizar, não se pode esperar que as
i' senhorio, mas nesse caso ele não é o proprietário de um imóvel, mas da paz que reii na no território no qual se vive, Pagar ao Estado é pagar por proteção contra o cripessoas raClOcmarao de forma global e hipotética sobre qual constituição iriam
p~efenr dentre todas aquelas possíveis. O modelo que propõe a ideia de satisfação
; me doméstico e contra invasões estrangeiras. Mas o Estado pode cobrar muito caro
aftrma que as pessoas acei,am o arranjo social já existente, desde que esse modelo
i por essa proteção, dado que ele detém o monopólio da segurança (ou , pelo menos,
:: tenta deter o monopólio, mantendo os exércitos rivais fora de seu território). Os
cumpra com alguns critérios mínimos de aceitabilidade, e que se ~oncentram ape148
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, tando sua atenção para os problemas ·somente quando estes se tomam insuportá~
monopólios não são influenciados pela competição de preços com rivais; um cida_': ""
veis. O modelo de democratização do Estado como resultante de crises e bancanodão não pode escolher de qual Estado quer comprar sua proteção. (Devemos ob-, / '
" tas se enquadra bastante bem nessa imagem neorracional do individuo que toma
servar que essa teoria é como a teoria de Weber sobre o Estado, na medida em
alguma decisão drástica somente quando surge alguma emergência.
também propõe que o que define o Estado é o monopólio do 'controlo do cx,ército';:!
em determinado território, a não ser pelo fato de que Weber acrescenta ainda _~" : ",
Essa imagem mais realista da política que está sendo delineada aponta que as
argumento não econõmico, ;lual seja, o de que O uso dessa força deve ser I','gítinlo,). .:.
,.p,.ss,oas só fazem mudanças de larga escala no Estado de forma multo mtenmtente;
de vez em quando, durante situações de emergência, essas mudanças podem se dar
Seguindo nesse mesmo caminho, alguns pesquisadores da área da Socio,lo!~" , "
his~órica têm desenvolvido uma análise que busca éxplicár como os Estados
sentido da democratização. Mas, na maior parte do tempo, a política segue uma
mente surgiram e expandiram-se. Por exemplo, Charles Tilly e alguns outros
: vida rotineira, na qual o autointeresse dos políticos e dos cidadãos c~nduz a resultamostrado que o Estado medieval era essencialmente o exército, s'o mado a algum:
: dos que favorecem os interesses de somente uma parte da populaçao. A assIm chatipo de sistema de coleta de impostos, destinados a sustentar o exército. Não irei '
mada teoria econõmica da democracia afirma que os políticos são como empresáexpor aqui as complexidades dessas teorias; de modo geral., elas foram desenvolvirios: eles investem suas promessas de ação politica para atrair os eleitores, de modo
das por teóricos que têm mais relação com a tradição do conflito do que com a tra- ,
que consigam ser eleitos. Os políticos vencedores são aqueles qu~ fizeram as prodição racional-utilitarista. A razão pela qual menciono essas pesquisas aqui é para ':
messas que atraíram mais pessoas do que as promessas de seus nvalS. Essa teona paindicar que há inúmeras evidências de que elas são compatíveis com o argumento
rece ter como premissa que a maioria das pessoas se beneficiará com o governo.
racional-utilitarista segundo o qual o Estado garante "proteção" . Além disso, essa :
Como resultado final, no entanto, essa teoria propõe que a maioria tende a ser forSociologia histórica é útil para mostrar por que o Estado monopolista nem sempre
mada pelo menor número possivel, apenas o suficiente para que se ganhe a eleiçãO.
extrai até a última gota de impostos para a segurança de sua população. A teoria do , :
Essa é a teoria da "coalizão mínima vencedora". Por exemplo, suponhamos que um
Estado como garantidor de proteção apresenta o auto interesse do Estado como
partido político ganhe uma eleição com uma maioria esmagadora. de votos .. Agora
uma ameaça aos interesses econõmicos dos cidadãos comuns. Mas se o Estado atua,
esse partido detém a maior parte dos votos, digamos, uns 80%. Mas ISSO slgmflca q~e
no ramo dos negócios militares, por assim dizer, ele'também pode ir à bancarrota,:'
os políticos e seus correligionários devem dividir os espólios da vuóna com um nuse conduzir seus negócios de forma displicente e esbanjadora. À moderná teoria '
mero relativamente grande de pessoas. Se a coalizão vencedora for menor, com 51 %
geopolítica mostra, por exemplo, que os Estados perdem as guerras quando desdos votos, ela continuará ganhando, mas terá menos pessoas com quem dlV1drr. A
perdiçam seus recursos lutando com muitos inimigos, ou em muitas frentes , ou
teoria da coalizão mínima vencedora afirma, entáo, que não se tem uma sItuação
muito distantes de casa, ,e um Estado que perde uma guerra não está em uma posiharmoniosa depois que um partido conquistou a vitória e denotou seus inimigo~.
ção muito confortável para cobrar altos impostos para segurança. Do mesmo moEm vez disso, depois da vitória os vencedores começam a se dividir, a lutar entre SI,
do, os custos das guerras e as despesas do próprio governo podem provocar uma,
até que seja formada uma coalizão mínima vencedora. O autointeresseraclOnal dos
crise fiscal, e é sabido que a maioria das grandes revoluções foi desencadeada
políticos mantém em baixa o nível da harmonia social, mesmo que fosse poSSlvel
(como ,imos quando da exposição da tradição do conflito) nos 'momentos em que'
urna maior hannonia entre os interesses.
o Estado se mostra.incapaz de pagar seus próprios funcionários. Portanto, o Estado que viveu apenas dos impostos para segurança;por assim dizer, também mar'
A nova ciência política utilitarista
reu por causa destes, por ter sido um ineficiente senhorio da paz.

De certo modo, essa é uma conclusão reconfortante. Mesmo que o Estado detenha o monopólio'militar, há limites para o montante que ele pode extrair da sociedade. Quando os EstaElos violam esses limites, eles perdem seu poder. Portanto,
vemos que a crise do Estado inaugura a possibilidade de reformas. Esse foi um dos
principais caminhos que conduziram ao surgimento das democracias, e pelos quais
foram institucionalizados os direitos dos indivíduos frente os abus,os do Estado.
Tudo isso está em coerência com a explicação neorracionalista sobre o modo como
as pessoas se comporram: procurando satisfazer de forma suficiente, ao invés de
maximizar; conformando-se à realidade existente, desde que· esta seja minimamente suportável, mesmo que hipoteticamente exista uma alternativa melhor; vol150

James Buchanan·,.ao formular uma posição cham~da de "teoria da escolha P~
blica", foi ainda mais adiante ao apontar algumas consequências neganvas da VlSao
utilitarista sobre a politica. Buchanan afirma que os políticos têm um mteresse em
ser eleitos e por isso gastarão o orçamento do governo em cOIsas d~s quaIs os_ eleItores gostarão, sejam elas a previdência social, a saúde, a educa~ao, a_ cnaçao de
empregos ou obras na comunidade. Ao mesmo tempo, ~s Cldadaos nao consIderam que pagar impostos seja algo de seu interesse. O político racIOnal, automteressado , irá resolver essa questão fazendo gastos com o governo sem cobrar altos Impostos, mas fazendo empréstimos - em outros termos, criando ,um defiCIt no orçamento. ISso é racional para todos os envoIV1do~, mas somente no curto prazo. No

futuro, ~sdividas deverão ser pagas com juros e, quanto mais tempo passar,
será o def,cit. Para um politico que pensa só no presente, isso não faz muita
rença; ele ou ela é eleito ao deixar os eleitores felizes hoje, e será uma outra
no futuro, quem irá pagar as dividas. Em suma, o autointeresse da geração
contrano ao automteresse da geração futura.
Buchanan afinna que.os interesses racionais dos politicas e dos el";",,,.• ~
podem resolver esse problema. O único modo de contemplar nesse Cálculo
resoes das gerações futuras é mudar as regras do jogo. Buchanan, portanto
um arranjo institucional que ordena um orçamento equilibrado que irr1r'ledet
gasto deftcttáno. No emant?, há muitas controvérsias em tomo dos passiveis
tos colateraIs de tal med,da {tal como seu impacto na flexibilidade no curto
para resolver questões emergenciais). Deixando isso de lado, podemos
Buchanan leva a posição utilitarista até o limite e avança até um outro nivel
cionalmeme, OS utilitaristasconsideram o governo como um árbitro neut~o
assegura o respeito às regras do jogo do mercado económico. Mas agora
'
dmnte de uma teoria' que apresenta o governo como uma espécie de m,.rr'od""
com~ uma competição dos politicas pdos votos. Portanto, segundo BtIChanan,,;r
funçao dO.árbltro neutro precisa ser modificada; é preciso um metanivel ac;im" .d,",
poliuca, na forma de uma emenda constitucional, que tem como função contI'ol,Ii.
as regras do jogo politico.
Podemos perceber aqui que, à sua própria maneira,.Buchanan se viu diante
um problema que sempre existiu na tradição utilitarista. É o problema de quem
gia os vigias, ou de quem faz as regras. Trata-se de um problema que já discutimos. '
. antenormeme, sobre como é passiveI que individuas autointeressados produzam
soltdanedade SOCIal ou normas que promovam o interesse coletivo. Nos termos
proposta da :menda constitucional sugerida por Buchanan, o que poderia reale'
meme mobIlIzar as pessoas de modo que estas se disponham a ir votar em favor de
tal emenda? O eleitor racional não tenderia a agir como carona, isto é, a manter a
sltuaçao deficitária desde que ele continue a receber beneficias do governo sem ter
que,pagar mais impostos por isso? Buchanan espera que os individuas abdiquem
de seu papel como uUlItanstas raCIOnais no IÚvel individual e se concentrem em
um metanível, no qual se preocupariam com a racionalidade em um nivel coletivo.
tvtas quando as pessoas concebem a si mesmas como tendo interesses no nível indiV1dual e quando mudam de sintonia, passando a pensar em si como membros de'
uma coletividade, com interesses que são compartilhados com todos? Há um cálculo racional que os individuas podem fazer, que lhes permita comparar seus interesses como mdlV1duos com seus interesses como membros de uma coletividade?
Novamente, estamos diant~ do mesmo problema de que padece a teoria da justiça
de Rawls, mesmo que consIderemos Rawls como liberal e Buchanan como conservador. Para motivar as pessoas a tomar urna decisão idealista, que transcende seu
automteresse tmediato, sena preciso abandonar o quadro teórico do utilitarismo e
reocorrer,a um movimellto social altruísta com apelos emotivos.

Na teoria deJames Coleman, os problemas de nossa sociedade modema são do
tipo: trata-se da questão da responsabilidade do individuo em relação às
;titui\;ões coletivas. Esse problema ocorre em dois niveis, mas a questão subjaé sempre a mesma. Em um nivel, temos as questões concernentes à falta de
sr,)ru;abili<iacle de um individuo em relaçãO aos demais membros do próprio
[U~'U. f'~'" que estão tão preocupados com as próprias carreiras ou com a própria
,licid'lde que acabam não se preocupando com a estabilidade da familia ou com O
com os filhos. No outro nível, há O problema das organizações corporatiempresários que em sua busca por lucro ignoram.o impacto de suas ações para
ambiente ou para a sociedade em geral; agências governamentais que estão
IW)Cl1p,ad"s em proteger seus orçamentos e suas atribuições, que não levam em
:onsid:enação quais são as verdadeiras necessidades da sociedade ou se ela consearcar com esses custos. Analiticamente, essas são diferentes instâncias de um
problema: um atar autointeressado que impõe suas extemalidades' (isto é,
:cons,eql1êllcias que os outros a sua volta são obrigados a suportar) sem levar em
: cClnsid"ra~~ls interesses dos demais. No primeiro caso estamos lidando com
situação de pequena escala, com individuas que possuem ligações naturais,
pais e filhos em uma família; no oUtro caso temos uma situação de larga escala, na qual os próprios atares corporativos são os.individuos racionais.
A esttatégia de Coleman para lidar com esse problema é semelhante em ambos
:: os casos. Ao contrário de Rawls e Buchanan, Coleman não propõe um caminho que
"consistiria na criação de um novo interesse coletivo ou em um conjunto de regras
que se impõe acima dos interesses individuais. Ele não afirma que as pessoas ou as
. instituições devam tOITlllr-se mais altruistas. Em vez disso, ele quer encontrar meios
. de apelar para os próprios interesses utilitaristas para motivar os atares sociais a fazer coisas que são mais benéficas para os outros. Coleman parece perceber que é
mais realista aceitar as motivações autointeressadas e ttabalhar a partir delas, do que
procurar um movimento idealista que prega um autointeresse mais elevado.
No caso da família, Coleman argumenta do seguinte modo. Em alguns momentos históricos do passado, era do interesse dos pais investir muita atenção e
energia para garantir que seus filhos se tomassem disciplinados membros produtivos da sociedade. Os.pais dependiam de seus filhos para cuidar deles durante a velhice; o conforto durante toda a vida bem como o status social dependiam de ter fi-o
lhos que seriam capazes de administrar sua fazenda ou os negócios da famllia, ou
que fossem suficientemente bem-sucedidos em suas próprias carreiras para garantir (, bem-estar dos pais. Mas em nossa sociedade, o grande individualismo envolvido na ideia de carreira, somado à previdência social e pensões para idosos, fez
8. Essa expressão consiste em um neologismo que já se consolidou no campo da economia, a partir

do termo inglês externality, e se refere aos efeitos positivos ou negativos engendrados por uma atividade de produção ou consumo de um agente económico sobre os demais indivíduos que não parücipam da decisão, ou sobre o meio ambiente (N.T.).
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longe de problemas seu desemp h
qluanto ~s cnanças estão se mantendo
,
en o esco ar e aSSIm por diante.
Coleman oferece propostas
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exemplo, se grandes companhia;~:~~ã~ :a:~:~ nível dos atares cOrporativos. Por,
ser reestruturadas desde ue foss
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. mente responsáveIS, elas podenam
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I
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.
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h' O ente por processos contra certos compan la. utra pOSSIbIlidade seria trazer pessoas
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são sujeitas a extemalidades para dentro da própria companhia.: o conselho
poclerla incluir os vizinhos da empresa que sentiria.m os impactos ambienta.is' de,nTl-enres de suas atividades, consumidores e até mesmo representantes das crianque não têm um cuidado familiar adequado pelo fato de seus pais serem dema,sia<!anlen.te voltados para suas próprias carreiras. Todas essa.s proposta.s de Colesão ao mesmo tempo genéricas e hipotéticas; seria preciso fazer muitas pespara determinar como essas políticas poderiam ser implementadas - quais
colaterais poderiam gerar, quais novos problemas poderiam criar, como os
ent:iv()s seriam produzidos. Permanece em aberto a questão acerca dos efeitos
esquemaS de incentivos individuais, se trarão os benefícios esperados e se
serão mais valiosos do que seus custos.
A importância da abordagem de Coleman não reside tanto em suas propostas
esp,ec:[fic:as, mas em seu modo de pensar sobre os problemas sociais. Ele propõe
abordagem que se pretende realista. Tudo bem, ele diz, admitamos que as
. pessoas possuem interesses egoístas, que elas não calculam muito bem as canse:: quências de suas ações, e que na maior parte dos casos elas não têm qualquer razão
' mais forte para prestar atenção sobre as consequênciàs de suas ações sobre as oui

tTas pessoas. Se queremos implementar polítiCas públicas que realmente possam

, provocar alguma mudança, precisamos calcular como essas polític~ irão afetar oS
;' incentivos, os custos e os benefícios para os individuas que estão realmente impli, cados na situação. Trata-se de uma mudança em relação à posiÇão utilitarista tradidanai, que acreditava que o mercado aberto era o melhor mecanismo possível para
promover o maior bem para o maior número. Ao mesmo tempo, a abordagem de
. Coleman não reitera simplesmente a antiga tradição do liberalismo de esquerda
, que acredita que uma intervenção direta do governo é capaz de resolver todas as
questões simplesmente fazendo com que' os bens materiais sejam redistribuídos. O
mercado não realiza uma utopia, e esta também não se realiza com a substituição
do mercado por um Estado de bem-estar social. O que precisamos ter em mente é
que os Individuas continuam a ser autointeressados, não importa quais sejam as
consequências, portanto, é preciso estruturar seu amointeresse de modo a fazer
. com que os resultados sigam na direção que se espera.
Dentre todas as teoria.s sociais atuais, a tradição raçional-utilitarista, em sua
vertente modema, é a mais capacitada para propor políticas públicas efetivas. A
tradição do conflito; com seus movimentos conflituosos e revoltas sociais, tem a
tendência de concentrar-se sobre o mal que existe, e sobre as condições que promoverão uma revolução contra esse mal. O ponto fraco da teoria do conflito é explicar o que acontecerá após a revolução , ou depois que um movimento revolucionário conquistar o poder. Sua atitude tende a ser a seguinte: coloque os oprimidos
no poder que tudo dará certo. Nesse momento, a teoria do conflito deixa de ser realista. À sua própria maneira, as outras teorias também tendem a ser um tanto vagas em relação a esse aspecto. A tradição durkheimiana, com sua ênfase nas condições de produçãO de solidariedade e de ideais, não vê as pessoas como sendo capa- ,

zes de produzir resultados sociais espeCíficos; suas vitórias são mais emocionais e
simbólicas do que práticas. As teoriasmicrointeracionistas, com sua ênfase nas interpretações cognitivas da realidade social, também não são muito boas em propor
políticas públicas específicas. ·Elas tomam como pressuposto que de algum modo
será criada uma crença social que as pessoas consideram satisfatória, ou que
'
pessoas vivem: em seus pequenos mundos construídos cognitivamente, como
lhas isoladas em um mesmo rio. Os modernos racionais-utilitaristas, com todas
suas falh'as, estão assumindo a frente da batalha ao tentar aplicar seus insighls socio_
lógicos a propostas de políticas públicas que têm chances mais reais de serem
bem-sucedidas.
.
Isso não quer dizer que a base teórica da tradição racional-utilitarista já estej~
perfeitamente adequada a essa tarefa. Vimos um importante prõblema dessa
ção, que se refere a explicação sobre as motivações para a ação coletiva. É possí·.efr,
queo mero apelo aos interesses individuais motive as pessoas a errlpr'ee:nder .g"lUcles..
reformas, seja esse apoio respaldado pelos códigos jurídicos, tal como defendido
Bentham, seja na liberdade de mercado proposta por Adam Smith ou ainda Dor no-.. .
vas regras para .o jogo social, tal como sugerído por Rawls, Buchanan ou CCllernalo?i:
Quando se parte da premissa do individno isolado preocupado com seus préipri.o$!
interesses, ainda persiste aquela ideia de que é o individno que faz a si mesmo.
alternativa, po·deríamos .considerar as ideias da teoria do conflito, que sugere
individuas lutam por seus interesses inconscientemente, mas aí estariamos sol.uc:ló'"
nando um problema e criando outro. A outra opÇão é a ideia de solidariedade d",5eDl~".
volvida pela tradição durkheimiana, que explica como surgem os vinculos err,oC:io""
nais entre as pessoas, que é precisamente aquilo que a teoria racional-utilitarista .
consegue explicar. É essa alternativa que vamos discutir agora.

3
A tradição durkheimiana
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A Sociologia não deve ser a mera ilustração de

evidêJ:tcias prantas e ilusórias; ela deve se

" .~\

empenhar em fazer descobertas que não podem

"

,/

deixar de desconcertar as .noções comumente

aceitas.
Émile Durkheim, 1909.

Chegamos agora à principal tradição da Sociologia. Estou emprestando-lhe o
.. nome de Émile Durkheim, seu mais famoso representante . Trata-se do conjunto
'. de ideias mais original e incomum da Sociologia. A tradição do conflito também
trouxe um impacto inovador.. Ela começou no submundo revolucionário e arrano véu que encobre as ideologias. O mundo revelado é dramático, conflituoso e
pronto para eclodir. No entanto, a verdade desse mundo é fria e desoladora . As realidades escondidas são a economia, a mobilização de recursos e as lutas políticas.
Não é o mundo cotidiano de nossas crenças comuns, mas uma realidade ainda
mais duramente mundana.
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A tradição que veremos agora t , ao contrário, a tradição das excitações genuí-

nas. Aqui também há uma realidade mais superficial e uma outra mais profunda.
Mas, nesse caso, a superfície é constituída pelos símbolos e rituais, e bem no fundo
estão a irracionalidade e o subconsciente. Essa tradição intelectual enfoca temas
como as forças irracionais, a moralidade, o sagrado, o religioso - e declara que
tudo isso constitui a essência de t~do o que é sociaL Os .durkheimianos conduzem-nos para uma selva; mas essa selva somos nós mesmos, uma selva da qual
nunca conseguimos escapar. Os tambores estão retumbando, as videiras se enredam ao nosso redor, os laços emotivos nos animam - e isso não é mais do que esse
mágico espetáculo que chamamos de vida.
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Alguns dos principais momentos da·Escola Durkheimiana
Vertente macro
1740-1770

Montesquieu .

1770-1800

Filósofos revolucionários

1800-1830

Saint-Simon

1830-1860

Positivismo de Com.te·

que, que tinha como objetivo apresentar uma síntese das pesquisas mais importantes de cada ano. Os principais conteúdos da Année eram revisões de estudos antro-

Vertente micro

pológicos e artigos de síntese redigidos por Durkheim, Marcel Mauss, Henri Hubert, Celestin Bouglê, entre outros, escritos individualmente ou em parceria.
Durkheim estava particularmente interessado em induzir as leis de todas as sociedades a partir do estudo das sociedades tribais e não ocidentais: em parte, p.orque
ele acreditava que estas eram mais simples e mais aptas a revelar as "formas elementares" da vida social, mas também porque elas mostravam com mais evidência
os sentimentos não racionais e o simbolismo que ele acreditava estar presentes em
todas as sociedades. A força de Durkheim e de seus seguidores consistiu precisamente no fato de que eles olhavam para a sociedade modema pelo prisma da sociedade tribal.

Reacionários defensores
da religião:
De Bonald, De Maistre

Influência utilitarista:
John Stuart Mill
1860-1890

Herbert Spencer

. Psicologia da multidão
Classicistas e
antropólogos:
Frazer
. Fustel de Coulanges

1890-1920

Durkheim

. 1920-1960

A Sociologia como a ciência da ordem social

Antropologia dos rituais
Mauss

Não que Durkheim desejasse ser exótico ou misterioso -longe disso. Ele foi o
mais cientifico dentre todos os grandes sociólogos, a sua Antropologia desempenhou um papel crucial em sua ciência. A chave do método científico é a comparação, é a busca pelas condições sob as quais algo acontece, em contraste com as condições sob as quais algo não acontece. Essa é a essência do método experimental
em um \;lboratório de ciências, e Durkheim foi seu maior advogado na Sociologia .
Falando de forma mais precisa: o método científico é a busca por um conjunto de
.generalizações causais mutuamente consistentes, baseadas em comparações sistemáticas das condições associadas a um índice de resultados variados. O estudo de
Durkheim sobre o suicídio é muito apreciado pelos metodólogos americanos, porque ali ele operacionalizou o uso de seu método. Durkheim apresenta o suicídio
sob a forma de uma variável ao examinar as diferentes taxas de sua ocorrência; ele
testa sistematicamente explicações que pretende excluir, demonstrando que elas
não se sustentam quando é feila a comparação; e ele valida sua própria explicação
ao demonstrar que determinados fatores (como o fato de ser solteiro, ou casado
sem filhos, ou'ser protestante) aumentam a propensão ao suicídio.
Mas Durkheim nãQ estava meramente interessado nOS vários fatores que podiam
estar correlacionados ao suicidio ou com o não cometimento de suicídio. O fato de
alguém ser casado, ou de ter filhos, ou de pertencer a uma religiãO com muitos rituais e com um forte controle da comunidade sobre o indivíduo (tal como o catolicismo ou, ainda mais, o judaísmo) são apenas diferentes indicadores do argumento
mais geral que Durkheim estava tentando provar: que as estruturas sociais altamente densas impedem o individuo de matar a si meSmo. Durkheim estava interessado
na generalização teórica, não nos indicadores empíricos por si mesmos. O que a
ciência faz é uma generalização a partir de diversos indicadores; a síntese das diferentes partes de uma teoria é tão crucial quanto o método das comparações sistemáticas. Durkheim queria revelar o esqueleto abstrato que sustentava todos os as-

Especialistas das
religiões clássicas, de

Cambridge
Funcionalistas
.Merton
Parsons

Eslruturalismo de
Lévi-Strauss

Antropologia Social
.. Britânica:
Radicliffe-Brown

Uoyd Warner
1960-1990

Teoria do capital
cultural de Bourdieu

lnterações rituais de
Goffman
Ritual e estratificação:
Bernstein
Mary Douglas
Collins
Sociologia da ciência

Durkheimiana:

Hagstrom

Bloor
Sociologia das emoções:

Sche!f
Se a visão de Durkheim acerca da vida social era exótica, isso se deve ao fato de
que e~e não fez distinção entre Sociologia e Antropologia. Institucionalmente, a separaçao e~tre as duas .áreas era menos rígida na universidade francesa do que em

outros palses. D~rkhell~.e seus seguidores utilizaram o termo "Etnologia" para se
refenr à descnçao empmca das SOciedades tribais, enquanto "Sociologia" significava a anáhse teonca de qualquer sociedade, tribal ou modema. Durkheim concebeu a edificação da ciência sociológica como um empreendimento coletivo e seus
esforços cooperativos foram concentrados em tomo de Sua revista, L'Année SO~iologj158
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pectos da sociedade. Sua tarefa, cama mais tarde apontau Talcott Parsans, era uma
. tarefa analítica, não. uma·mera interpretaçãO empirica. Na verdade, Durkheim até
considerava nonnal umdetenninado indice de suicídio, aquele cancomitante com
uma estrutura social que não constrange muito fortemente o individuo. DO) mesmo
modo que Durkheim chocou seus contemporâneos - que não. tinham esse mesma
desapego científica - a? afirinar que o crime é nonnal e até mesma necessário para
a manutenção de uma sociedade.
DUIkheim escalheu estudar a suicídio porque ele é o extremo apasto da solidariedade social: a suicídio acontece quando os laços sociais são tão fracos que o
individuo acha a vida sem sentido, e por isso decide tirar a própria vida. Durkheim .
pretendia mostrar a força dos laços sociais;justamente porque esses laços não. são '
percebidos nas circunstâncias normais, ele acreditava sef preciso comparar ~ con-

dições nonnais com aquelas nas quais esses laços são. rompidos. Partanta, é um
equivoco criticar Durkheim (tal como O fizeram alguns comentadores) por falhar
em explicar todas as fatores psicológicas e individuais que levam alguém a come- .'
ter suicídio. em cada caso particular. Durkheim não. estava interessado no su:lc1<iio ..;
propriamente dito, mas em mastrar cama operam as condições normais de
gração social. ·O suicídio simplesmente serviu coma uma canveniente camparação, como uma tela negativa para o primeira plana positiva. Tal coma Durkheim"
afirmou em outro contexto, as forças que mantêm a sociedade unida são invisíveis. ·
Aprendemas sabre elas quando são. rampidas, tal como quando andamas sobre

uma janela de vidra.
Durkheim utilizou esse método reiteradas vezes. Ele estava interessado na '
.Antropologia parque esta o pennitia demonstrar as diferentes candições estrUturais pelas quais as sociedades tribais cantrastam cam as sociedades madernas. Ele '
afirÍnou que a canteúdo básico da Sacialagia de~eria ser a história: sam ente ta- ,
mando para análise um longo periodo de tempo e espaça é que seria possivelle- '
'Vantar dadas camparativos suficientes para apreender quais são. as candições de- ,
tenninantes das estruturas deJarga escala que constituem a forma geral da própria ,
sociedade. Infelizmente, Durkheim fez relativamente paucas comparações de
.
dades históricas reais; em virtude de sua crença em uma evolução linear, ele
ditou ser passivei tomar as sociedades tribais como substitutas das fannas primitivas de nossa própria sociedade. Mas esse é um pequeno equívoco empírica da obra .:
de Durkheim e não um erro em sua concepção sobre o método cientifico.
. Durkheim representa a tradiçãO sociológica central não apenas porque fonnulou seu método crucial, mas também porque tomau a Socialagia uma ciência dis- '
tinta das demais, cam suas próprias generalizações. Augusto Comte cunhou a termo "Socialogia" e vislumbrou a possibilidade dessa ciência; Durkheim levou adi- .
ante algumas das ideias de Comte, e conquistou seu primeiro sucesso. ao arganizar
a Saciologia enquanto. uma disciplina intelectual. Os durkheimianos fonnam, literalmente, uma tradição sociclógica, porque chamavam a si mesmos por esse nome~
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Comte afinnau que a Saciolagia é a "rainha das ciências", e cam isso. quis dizer
que a ciência da saCiedade vem na final, depais de tadas as ciências físicas e biológicas já estabelecidas. A saciedade, justamente par ser muito próxima de nós, é
mais difícil de ser estudada objetivamente. Par isso a ciência cameça cam a Astronamia, que lida cam as abjetas urais distantes, depais vem a Fisica, que lida com a
terra e gradualmente a ciência apraxima-se mais de nós, com a Quimica e a Bialagia. Camte não. pretendia dizer que as leis da Saciolagia subsumem todas aquelas
das outras disciplinas que vêm antes e "abaixo" na hierarquia; de fato., Durkheim
afinnau que isso não seria sequer possivel parque cada ciência lida com um nivel
arganizacional distinto, que possui suas próprias leis estruturais. O que Comte
pretendia, em vez disso, era destacar a Sociologia camo a mais importante dentre
todas as ciências, porque sua aplicação poderia carrigir todos as males sociais e
criar uma sociedade perfeita. Embora Durkheim não. fosse tão utópico, ele também
acreditava que a Socialogia era cama uma ciência médica e que deveria desenvolver leis que pennitissem distinguir entre os estados nonnais e os patológicos do organismo social. Contudo, esse aspecto da teoria de Durkheim é antitético à tearia
do conflito.. Em vez de tentar compreender realisticamente as conflitos de interesse
que constituem uma sociedade real, Durkheim condena alguns deles (aqueles com
os quais não cancorda) como meramente patológicos.
. A contribuição mais valiosa de Durkheim constituiu na fortnulação da questão
maIS báSIca da SoclOlogta: o que mantém uma sociedade unida? Parsons posteriarmente se referiu a essa questão cama o problema da ordem social. Cama de costume, Durkheim afirtnou que esta não era 'meramente uma questão filosófica, mas
uma questão que poderia ser resolvida empiricamente, cam a utilização do método
, da comparação sistemática. Nós não perguntamos simplesmente par que há ordem
em vez de caos"mas examinamos as diferentes tipos e graus de ordem social e buscamos suas causas e correlações. Trata-se de uma busca por um mecanismo básico ou

se preferirmas, pela cola que mantém tadas as coisas unidas. A questão. abstrata pad~
se~ desmantada. em dIversas questões subsidiárias que se referem aas diferentes padraes SaCIaIS eXIStentes. Mas ela também unifica a Sociologia em tamo de uma saga
.'. em busca de uma teona geral, uma vez que ela não deveria ser um mero canjunto de
, pesqUISas de problemas sociais ou de particulares históricos. Todos os mecanismos
especiais encantrados deveriam ser carrelacionados a um mecanismo mais funda~ental, em relação ao qual os mecanismos particulares constituiriam simples variaçoes. Durkhelm não apenas afinnou que a Saciologia deveria empenhar-se na busca. por tal mecanismo, como acreditava tê-lo encontrado.
A Lei da Gravidade Social de Durkheim

. O fator explicativo crucial proposto 'por Durkheim é a marfologia social, ou
seja, as relações estruturais entre as pessoas. As leis essenciais da Sociologia mostram como as variações nos padrões da i~teração social detertninam as variações

--,.'

nos comportamentos e crenças das pessoas. Tudo isso é muito concreto. A
dade determina o indivíduo, não enquanto uma vaga abstração, mas precisaltnenl
enquanto um indivíduo em alguma situação estrutural em relação aos uum\. 'n"
víduos. Não há nada demi~terioso nisso: com a expressão "estrutura", DlIt1:heiJ:
se referia às configuraçõeS reais, fisicas, que determinam quem está na pr'es~~nç:a d
quem, por quan,to tempo, e qllal o espaço entre as pessoas. Essas diferenças
denSidade SOCIal exercem um profundo impacto nas ideias e sentimentos
das pe~soas e, portanto, em sua capacidade de pensar racionalmente, de ne,go"iaí
de cometer suicídio e todas as coisas que importa inveStigar.
"- '
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. Durkheim se referia à sua Sociologia como sendo a Física ou a Fisiologia da
cledade. Os fatores básicos determinantes são as relações estruturais entre
víduos, não os indivíduos em si mesmos. A mudança histórtéa ocorre VOUl(U"
mente, independentemente da vontade dos indivíduos, por uma espécie de "lei
graVidade do mundo social". Os indivíduos desenvolvem progressivamente
çoes cada vez mais especializadas: não simplesmente porque eles inventam
funçoes, mas em virtude do crescimento da população e sua migraçãO para as ,clda~'"
des, somados ao desenvolvimento na tecnologia dos transportes e das comtmi'ca"
ções. Essas duas mudanças !la estrutura social promoveram uma "progressiva cone "
centração das sociedades". Elas diminuíram os espaços entre os grupos e provoca" ' .
ram uma maior interação entre as pessoas. Notem que Durkheim não diz nada a '
respeito da qualidade das interações; esse conta to cada vez mais frequente com'um" , '
número cada vez maior de pessoas exerce um efeito poderoso sobre todos os que
paruclpam da Interação. Essas variações na densídade social são o principal ele~
menta determmante de todos os aspectos da teoria ,de Durkheim.

. Isso ocorre em larga e pequena escala. A estrutura da sociedade inteira é deter'" '
mmada pelo tamanho de sua população, pelo quanto essa população está espalha" '
da ao longo de seu território. e por quais meios de comunicàção estão. presentes, de
modo a ,pem~It1r contatos intermitentes. Onde todos esses fatores produzem uma
denSIdade baixa, os grupos existem enquanto segmentos isolados cujos indivíduos
des~mpenham papéis relativamente pouco especializados. É possível imaginar um
conjunto de pequenas tribos ou comunidades rurais isoladas aqui e ali, todas elas
relauvamente autossuficientes; cada grupo deve produzir virtualmente tudo de
{. .ii que precisa, portanto, seus ,membros são relativamente pouco especializados, uma
.~Fl,\~~
vez que precIsam realiziu diversos tipos de tarefas por conta própria. Onde há uma
;,.::;~~.
grande densidade social, a estrutura muda no sentido de promover uma divisão do
,;: : .;:~~~ trabalho mais complexa. Essa denSidade social pode ocorrer seja pelo aumento po"
.'
pulaclOnal nas CIdades, seja pela aproximação das pessoas através dos meios de
,:V?::.\
; ".
transporte ou dos meios de comunicação (ou ambos os fatores simultaneamente).
<J:~5 Quando isso ocorre, os papéis sociais tomam"se mais especializados; os indivíduos
:,.:~:-v{t".: produzem apenas uma pequena parte daquilo de ,precisam, e efetuam trocas com
os outro:. A sociedade inteira toma"se interdependente ao mesmo tempo em que
~~';~~. os mdlVlduos se tomam mais diferenciados.
-i~i:~it·
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A concepção de Durkheim é a de que isso não é necessariamente benigno; ele
:àcredita que é essa competiçãO que motiva os individuos a buscar nichos especiali" '
quando a densidade social aumenta. Embora o tom de Durkheim não seja o
mesrnLo de Marx e Engels ao discutir o capitalismo, eles estão falando sobre ames"
coisa. Durkheim está olhando para esse processo de um ponto de vista mais
ab~;mlto e com um maior grau de desapego em relação.a suas consequências para a
.hUlmanidlade. A divisão do trabalho foi um dos principais conceitos utilizados por
Smith quando formulou a Economia, e esse caráter competitivo inerente à
'espe"ializaçiio é algo que já se faz presente em Marx (que, no entanto, interpretou
divisão do trabalho como uma forma de alienaçãO, na medida em que o individuo
a capacidade de controlar todas as esferas da produção). Durkheim, no en"
chama a atenção para uma questão ainda mais geral· do que a de Marx; ele
,.' .firrrlaque mesmo que o capitalismo, o sistema de propriedade privada, fosse der"
' rubado, o socialismo que o substituiria também teria uma forma complexa de divi" ,
" são do trabalho, movida pelos mesmos fatores estruturais promovidos pela densi"
dade social e pelos mesmos esforços competitivos para encontrar nichos especializados. Esses nichos poderiam tomar a forma de posições especializadas no interior
. da burocracia socialista, nos partidos politicos e outras instãncias do tipo, mas o
fato é que continuariam a existir (Max Weber, coincidentemente, defendeu ornes"
mo argumento ao prever a revoluçãO socialista da Rússia). Os acontecimentos his"
tóricos do século XX parecem dar razão a Durkheim.
O argumento geral, portanto, é o de que os aspectos físicos da estrutura deter"
minam a parte mental e moral da sociedade. Portanto, ao comparar sociedades
com alta e com baixa densidade social (pequenas sociedades tribais ou grupos ru"
rais isolados versus sociedades complexas e urbanizadas), Durkheim afirma que
no primeiro caso as ideias das pessoas são mais concretas e particulares, enquanto
no segundo caso as ideias assumem um caráter mais geral e abstrato. Grupos isola"
dos tendem a focar os detalhes concretos das coisas; em suas religiões, os deuses e
os espíritoS geralmente são concebidos como pessoas, animais ou coisas do tipo. A
história é apresentada na forma de mitos., porque as pessoas têm pouca capacidade
de conceber causas gerais e abstratas. Em uma sociedade urbanizada e complexa,
por outro lado, a personificação de processos naturais e sÇlciais dá lugar a conceitos
abstratos; as pessoas falam sobre inflação , sobre a balança de pagamentos, sobre as
descobertas da Medicina e até mesmo suas concepções de religião pressupõem a
ideia abstrata de um ser supremo que transcende ,a mera personalidade humana
ou, muitas vezes, até mesmo a própria moralidade.
Claro que o que Durkheim apresenta é um esquema bastante genérico. Não é
necessariamente verdade que todos os individuas da sociedade modema pensam
abstratamente. Essas concepções racionais e abstratas são, provavelmente, mais uti"
lizadas por aqueles que desempenham uma profissão mais especializada ou por
aqueles que administram grandes empresas, enquanto os membros das classes mais
baixas são mais propensos a pensar .em termos de entidades particulares (embora

atualmente 0.' culto. às estrelas de cinema o.u o.utras figuras populares tenha to.lna,do
lugar do.s antigo.s mito.s) e a ter uma co.ncepção. mais mágica e antro.po.lógica da
gião.. Mas essas variações se enquadram na teo.ria de Durkheim se tivermo.s em
te que nem to.das as pesso.as de urna so.ciedade são. igualmente expo.stas ao.s efeito.s
densidade so.cial. São. essas pesso.as que ecupam po.sições mais especializadas e
las envelvidas cem a co.o.rdenaçãe de co.ntato.s de lo.nga distância entre dilfeTI'nt
pártes, que o.peram segundo. ideias mais abstrataS (0.5 especialistaS e o.s admtnistr
·do.res),. enquanto. as pesso.as. das classes mais baixas são. aquelas que pelrmme:ce"
no.s pequeno.s enclaves, vivendo. urna vida corno. aquela descrita po.r Herbert
uma vida das pequenas vilascampo.nesas denrre da cidade mo.derna. Embo.ra
heim não. faça menção. às classes seciais, sua teeria pede ser perfeitamente útil
ajudar a explicar suas diferenças. Ela pode até mesmo. o.ferecer uma explicaçãp
e fenômeno. da estratificaçãO des meies de preduçãe mental, fenômeno. já ii'ierltifi
do. por Marx e Engels: po.rque os camponeses da França e da Alemanha só cOllSe:guiaJ
pensar sobre a po.litica nes termos de suas crenças religiesas eu da rudimentar
lo.gia do nacio.nalismo. e de seus heróis de guerra. A explicação. para isso. é que
gruPo.s rurais iso.lado.s produzem urna consciência co.ncreta, não abstratal,jllStalIlen
te cerne resulrade de sua própria estrutura.
O princípio estabelecido per Durkheim, segundo. o qual a densidade física
uma seciedade determina o. comportamento de seus membres, é válido. tanto.
o. nível do.s grupes meneres quanto. para a sociedade como um todo.. Sua pri.ncipaT
explicação para o suicídio, po.r exemplo, é a de que os gruPo.s que po.ssuem
maier densidade social têm urna mener probabilidade de que seus membres
tem se marar. Isso. ecerre perque a própria estrutura secial de grupo. cria uU"""'P~'
cie de casulo. em velta des indivíduo.s, tomando.-es menes individualistas, lru:en~.
de-os sentir-se cerne parte de grupo.. Cem urna densidade secial mais elevada,
.significade da vida é vinculado. à pàrticipaçãe no. grupo. e não. apenas aes pr<5plio.s"
desejes de indivíduo.. Em o.utro.s termo.s, a estrutura so.ciallo.cal exerce um efeito
emocienal e·meral. É ende essa estrutura é ausente que e indivíduo. se to.ma mais:
propen5e a cemeter suicídio..
Co.mo. essa meral de casulo. é fo.rmada? No. final de sua carreira, Durkheim
apresentou o mecanismo dos rituais sociais. Esses rituais são mais aparentes nare- .
ligião., mas, uma vez que se éempreende sua estrutura básica, eles po.dem ser apreendido.s em diverso.s centextos, inclusive nas interaçôes da vida co.tidiana. Um ri"
tual é um mo.mente de uma densidade so.cial exrremamente alra. No.rmalmente,
quanto mais pessoas estiverem juntas. tanto mais intenso será o ritual. Mas os ritu-

ais também elevam o. cenrate entre as pessoas; ao. fazer es mesmo.s gestes, ao. ento.ar as mesmas canções e eutras co.isas do. tipo., as pesseas vo.ltam a atenção. para urna
mesma co.isa. Elas não estão. apenas reunidas, mas têm plena co.nsciência de grupo.
ae.seu reder. Cerne resultado disse, certas ideias passam a representar o. próprio.
grupo., tornande-se seus símbeles. Os objetos que eram tabus nas tribos primitivas, o. altar de urna religião., a bandeira no. moderno r~tual po.lítico - até mesmo a:

T:!alld"ira de um time de futebol- adquirem um significado. sagrado, que transceno ordinário e exige respeito.
. Durkheim chamava esse aspecto. da interação de densidade moral um elemenextra que está além da densidade física. Não. é apenas a variação no. número de
'p.,sso,as o que faz a diferença, mas também o. quanto essas pessoas po.ssuem urna
comum". Os suicídio.s não são prevenidos pelo mero fato de se viver em um
com muitos ourros seres humano.s, mas quando se vive em urna
'- f.,nllia ou em algum ourro grupo. permeado. po.r rituais, que promovem encontros
;folrrrJais periódicos, que fazem co.mque a atenção do.s indivíduos seja vo.lrada para
próprio grupo. No co.meço de sua carreira, Durkheim afirmo.u que as ideias não
; d,ete.m linam ·a estrutura social, mas o que acontece é preClSamente o contrano.
rarde, ele começou a dar mais autonomia para as ideias. Podemo.s consrarar
em seu argumento segundo. o. qual uni ritual não consiste meramente na preconcomitante das pessoas em um mesmo. 10cal- embora essa seja uma con'. diçãO necessária -, mas é também preciso um elemento mental, que consiste em
. volrar a atenção para uma mesma coisa. As famílias que co.mpartilham determinadas crenças religio.sas têm uma menor probabilidade de ter casos de suicídio, porque a própria crença é urna espécie de corrente mental que flui enrre as pesso.as e as
faz recordar do grupo. consrantemente.
Não o.bsrante, nesse sistema as ideias são. apenas parcialmente autônomas. É
verdade que a sociedade não. po.de existir sem ideias. Mas essas ideias são eficazes
precisamente na medida em que são sociais, na medida em que recordam ao.s indivíduos ao que são vínculado.s e ao que presram sua lealdade. Durkheim chamou essas ideias de "represenrações coletivas" . Essas representações podem ser co.ncebi.das corno partículas carregadas que circulam entre o.s indivíduos e alo.jam-se po.r
um tempo em suas mentes, mas são partículas que foram originadas no.s rituais do.
grupo.: Isso não quer dizer que a co.nsciência humana não exista; mas são nesses
momentos em que as pesso.as focam suas co.nsciências sobre o. grupo - ou sel", nas
situações de alra densidade so.cial em que ocorre um ritual - que esras se tornam
um po.deroso. instrumento. que cenduz a vida social de cada um. As pessoas não
precisam estar em permanente contato. com o.s o.utros para que a so.ciedade exerça
sua influência. As ideias cumprem esse papel no.s intervalos entre os rituais, o.u nas
'circunstâncias em que os conrato.s não costumam ser muito ritualisticos. Ossímbolos são necessários para a sociedade, mas eles.também surgem fora dela. E impo.rtante lembrar que não há nada de misterio.so nisso. As ideias São. criadas e carregadas de significado social nas circunstâncias em que ocorrem os rituais; mas depois disso os indivíduos se dispersam e levam essas ideias co.nsigo., trocam-nas
. co.m o.utro.s indivíduos nas conversas e utilizam-nas para o.rientar seu próprio pensamento e para tornar suas próprias decisões e, num determinado momento, essas
ideias voltam a figurar em um contexto no qual são recarregadas com um novo sig~

nificado. social. Podemo.s visualizar os indivíduos circulando. em um espaço. físico. e
abastecendo-sede "carga$" morais especiais, toda vez que to.mam parte em urna re-

união em que todos os indivíduos voltam suas atenções para os outros. Ai',ntens;,
dade ea frequência da participação das pessoas nesse tipo de situação exercem
efeito crucial na moldagem de' cada indivíduo.

O modelo de Durkheim nos apresenta um mundo com dOIs níveis. Nó;
mos a partir de nossas ideias sociaís, e essas ideias fonnam o Conteúdo
consciência. Nós não percebemoS' o significado simbólico de.nossas ideias
as tomamos como dadas. Elas são como uma parede de vidro atravês da qual
.xergamo~ o UnIverso, e sequer nos damos conta de SUa existência até o fi,orr'en'to
em que ela se quebra em virtude de alguma ruptura social. Mesmo quando
acontece, nossa tendência Costuma ser a de punir a pessoa que provocou a ruPtlJrác:"
em vez de dar atenção ao fato de que estamos Circundados por uma parede de .
dro. Portanto, Durkheim concebe a SOCiedade como tendo um nível consciente
superficial, e uma estrutura inconSCIente no âmbito da qual operam as verdadeiras '
detennmações. Concebemos a nós mesmos como racionais, como senhores de
nossos destinos; na realidade, nossa própria racionalidade nos .é dada pela estrutu_
ra social na qual habitamos, uma estrutura que nos fonna de tal modo que nos
a pensar de uma maneira e não de outra. .
.
Esse nível "inconsCiente" na teoria de Durkheim não é misterioso ou obscuro.
EIe-é a morfología da eStrutura social, a densidade física do grupo que se espalha ao'
longo deum território; o padrão que se estabelece ao longo do .tempo é moldado
"·pelo ir e vir das pessoas que se encontram nos pequenos rituais com a atenção altamente focada para uma deténninada coisa. Estamos nessa estrutura social e somos
detenninados por ela, mas geialmente não percebemos isso porque estamos muito
ocupados Com os detalhes de nossas vidas. Durkheím foi um severo critico das
concepções utilitaristas da Economia e da Psicologia, que declaravam que as pessoas só agem a partir de escolhas racionais que levam em consideração recompen_
sas e custos, investimentos e resultados. Não que as pessoas nunca ajam desse
".' . /<,.C'." modo, mas isso ocorre somente na superfície da sociedade. Como veremos Durkheim
, provou qU,e a sociedade não poderia manter-se unida desse modo; a ra~ionalidade
':. possui sempre uma fundação não racional a partir do qual ela emerge. .
Durkbeim também se diferencia de Marx e Engels nesse aspecto. Em geral, os
.
do conflito também concebem a sociedade cômo sendo estruturada em
.'. dóis níveis. Um nível é a estrutura real do conflito e dominaçãO social; o outro é o
da ideologia que 'mascara o que há de mais profundo em nossa consciência e
é produzida pelos meios de produção mental. Mas os teóricos do conflito ten. tam retirar esse véu, tentam revelar a realidade que ele esconde. Seu propósito é a
de uma SOciedade mais perfeita no futuro, na qual as ideologias não
. .:
. '
Durkheim toma como pressuposto que isso não é possível. Se as crenças
"u"alS são necessárias à sociedade, não sena bom expô-las, pois elas sempre retorde alguma maneira. Se alguma dessas crenças for deslegitimada ao ser reve-

outras surgirão. conforme as inevitáveis leis das estruturas sociais e dos rituais
interação. Até mesmo a Sociologia durkheimiana pennanece como parte desse
e tnesIIlU mundo social, muito embora ofereça um ponto de vista reflexivo sobre
~ essa mesma socieda"
de, o que é uma vantagem.

;ertentes: 'a tradição da macrossociologia
A Sociologia de Durkheim se aplica tanto às macroestruturas de larga escala da
sociedade quanto às microinterações de pequena escala, ou ntualS . .'550 faz com
que a tradiçãO durkheimiana ocupe uma posição central n~ SocIOlogIa. Nenhu~a
das outras grandes tradições tem essa característica. A tradição mlcromteraClonlSta que exa'ni.inaremos no capítulo 4, não tem ,muito o que dIzer sobre as macroest";'turas e, muitas vezes, chega até mesmo a negar que estaS realmente existem. A
tradição do conflito, por outro lado, consiste fundamentalmente em uma macr~a
nálise voltada para os processos históricos de larga escala. É verdade que alguns
microelementos também estão presentes nessa tradição: Marx tinha sua teona da
alienação, e Weber escreveu seu método Verstehen, definindo a SocIOlogIa como a
compreensão subjetiva dos significados sociais. Mas, na verdade, essas teonas t1v:ram pouco impacto sobre a microssociologia. A visão de Marx sobre a ahenaçao
não,trata das relaçães face a face, uma vez que se trala de uma concepção filosófica
sobre o modo como os indivíduos interagem com toda a macroestrutura do caplta:
lismo. E a Verstehen de Weber, embora pareça enfocar a dimensão mIcro, nunca fOI
utilizada para esse tipo de realidade. Ao contrário, ele utilizou .esse método para
justificar uma análise do mundo a partir do ponto de vista da etlca protestante ou
de outras denominações religiosas: um ponto de Vista subjetlvo, e verdade, mas
não um ponto de vista micro, porque não se refere ao modo como as pessoas reagem a situações particulares. A Verstehen de Weber significa apenas que se d~ve
tentar explicar a religião ou a filosofia seguida pelas pessoas. A teona das sltuaç~es
e de suas estruturas assirncomo a teoria sobre o modo como 1550 detennma as IdeIas
e as crenças das pessoas são desenvolvidas por Durkheim, mas não por Weber.
. Há duas vertentes da' tradição durkheimiana, uma que adota a ênfase macro e
uma que adota a ênfase ';'icro. A maior parte dos precursore~ de .~urkheIm eram
macrossociólogos, tais como Montesquieu, Comte e Spencer, Fala propno Durkhelm
quem introduziu a possibilidade da microaplicação, com a descoberta da teona
dos rituais (com a ajuda de Fustel de Coulanges e de alguns antropologosJ. 05
durkheimianos acabaram, pois, dividindo-se ' em duas vertentes, uma delas maIS
influenciada por sua teoria sobre a divisão do trabalho social e sobre a estrutura social em geral, e desenvolvida por Talcotl Parsons e por outros funclOnahstas. A outra vertente foi fonnada a partir dos seguidores de Durkhelm que trabalhavam na
área de Antropologia Social, incluindo seu sobrinho Marcel Mauss, e cuJO aphca-

. ção moderna no nível micro foi protagonizada .por sociólogos tais como Erving
. Goffman e Basi! Bernstein. Tal como já mencionei, é essa parte da linhagem dilrkheimiana que acaba por fornecer um fundamento micro para a questão da cultura
de classe. Há também uma parte importante da tradição durkheimiana'.que tenta
'unificar o nível maero e o micro, especialmente mediante a utilização da teoria das
trocas e das alianças desenvolvida por Marcel Mauss e Claude Levi-Strauss e que
está presente na teoria sobre o capital cultural de Pierre Bourdieu e na minha teoria
sobre'9S cadeias de rituais. Examinaremos primeiramente a linhagem macro.

Montesquieu, Comte, Spencer e a mo101ogia social
Durkheim definíu quais foram seus predecessores quando escreveu sua~ tese de
doutorado em 1892, sobre a contribuiçãO de Montesquieu para a fundação da Sociologia. Durkheim concebia L'Esprit des lois (O espírito das leis, de 1748) de Montes'
quieu como o início da ciência da sociedade. Essa obra segue um método fundamentalmente científico em sua busca por leis gerais, urna vez que não é apenas uma história que consiste em registrar os feitos de um homem célebre. Os acontecimentos
individuais são infinitos e nada pode ser dito sobre eles, a não ser os reduzindo a ti;
pos e fazendo comparações para determinar suas causas. A contribuição de Montes'
quieu também é muito valiosa porque ele foi o primeiro a conceber a sociedade .
como algo diferente do Estado. Montesquieu é usualmente considerado corno um fi~
lósofo politico que enunciou a doutrina (que impressionou Thomas Jefferson e os
fundadores dos Estados Unidos) segundo a qual o melhor Estado deve ter uma separação dos poderes para prevenir abusos de autoridade. Mas Durkheim afirma que o "
argumento de Montesquieu é muito mais amplo do que isso.
Montesquieu classificou as Saciedades em dois tipos principais: a antiga repú~lica grega e romana versus a monarquia europeia contemporânea. A melhor for;
ma desta última se dá quando ocorre urna separação dos poderes entre a nobreza,
que controlava os tribunais, e as municipalidades (Montesquieu adveio dessa classe), a autoridade central do povo e o poder espiritual da Igreja. Durkheim afirmou
que essa separação em instituições especializadas não era apenas parte da estrutura
politica das monarquias do inicio da Europa moderna, mas era a tendência geral de
todas as sociedades com urna divisão do trabalho avançada. Portanto, Durkheim
faz uma leitura de Montesquieu a partir do quadro geral formulado em A divisão do
trabalho social, a qual foi publicada um ano depois (1893). A antiga república descrita por Montesquieu era um tipo de sociedade baseada na "solidariedade mecãnica": sociedades pequenas e espalhadas por grandes áreas. Dentro de cada grupo, o
individuo é subordinado à comunidade. O sentimento básico desse tipo de sociedade é o que Montesquieu chamou de esforço para ter "virtude" , o que implica a
obediência a todos os ritos sagrados e o sacrifício de si mesmo peJa própria família
e pela própria cidade. As monarquias de Montesquieu representam o fim mais mo-
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demo de um continuum no qual as sociedades se tornam progressivamente mais
amplas, mais densas e mais especializadas e coordenadas internamente. O sentimento caracteristico dessas sociedades é o que Montesquieu chamou de honra,
que é o equivalente ao espírito de "individualismo" de Durkheim, o esforço para
exaltar o eu'.
Durkheim acreditava. que Montesquieu estava no caminho correto ao conside.•' rar o tamanho da população como a causa primária dessas diferenças na estrutura
social e nos ideais culturais (Montesquieu tinha a maiS famosa explicação sobre as
diferenças entre as sociedades em termos de clima, mas Durkheim, que refutou
esse tipo de explicação em sua análise dos suicídios, considerava essa explicação
como uma parte insignificante doargumento). Por essa razão, Montesquieu merece o titulo de precursor da Sociologia durkheimiana - ao menos aos olhos de Durkheim, e não temos motivos para contradizê-lo.
O fundador "oficial" da Sociologia é Augusto Comte. Ele formulou a ideia da
'sociedade enquanto um sistema, análogo a um organismo biológico, mas definitivamente não redutível às leis da Biologia. Comte também contemplou o elemento
dinâmico, que estava ausente em Montesquieu. Enquanto Montesquieu comparou
as sociedades apenas horizontalmente, por assim dizer, Comte as colocou em estágios evolutivos de desenvolvimento. Ele também foi o primeiro a adotar uma postura explicitamente científica em relação à sociedade e a induzir leis. Mas Durkheim
criticou Com te por este acreditar que já teria completado a ciência da Sociologia e
que suas leis estavam resumidas na "lei dos três estágios" - a crença de Comte de
.que as sociedades passam do estágio militar para o estágio legal e deste para o estágio industrial, com mudanças concomitantes no plano das crenças da religiãO para
a metafísica e desta para a ciência, e no vínculo moral baseado na família para o
vinculo baseado no Estado até se chegar ao vínculo baseado na humanidade. Era
óbvio para Durkheim que Comte estava enunciando·uma doutrina utópica; Comte

1. Montesquieu descreveu ainda um terceiro tipo de sociedade, o despotismo oriental: uma sociedade que é grande e densa como a monarquia europeia, roas na qual nãO existe nem uma separação interna dos poderes. nem a liberdade do individuo. Montesquieu não encontra nenhuma boa explicação pa~ os motivos do surgimento desse tipo de sOciedatle, e apenas se refere a ela para expressar seu
temor de que a monarquia europeia possa ter um desenvolvimento despótico e converter-se no tipo
de sociedade oriental. Também Durkheim foi incapaz-deexplicá.la e. em vez disso, colocou-a de lado
como um tipo patológico, enquanto o tipo de solidariedade orgânica promovida pela divisão do trabalho era COnsiderada como otipo nonnal para as sociedades grandes e densas. No decorrer de sua
carreira Durkheim combateu esse mesmo problema. De acordo com seu modelo, as sociedades modernas devem ser saudáveis, bem integradas e devem endossar o individualismo; portanto, ele teve
que considerar as lutas de classe do capitalismo como patologias. As tendências ao despotismo também seriam patológicas; sem dúvida, esse também teria sido o veredicto de Durkheim a respeito dos
regimes fascistas que surgiram algumas décadas após sua morte. No geral, a tradição durkheimiana
sempre teve problemas em considerar o conflito e a dominação como algo normal, sempre presentes
em todas as sociedades.
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havia apontado o caminho a ser seguido pela ciéncia sociológica, mas o trabalho d
.
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construí-la ainda estava por ser feito.

Herbert Spencer era visto corno um sucessor de Comte; que teve o papel de liberar a SoclOlogla do caráter religioso a ela. atribuído por Comte e de oferecer à So.clOlogla um conteúdo mais sério. Durkheim concordava com isso; de fato, seu modelo de socIedade enquanto algo que evolui de seglnentos'isolados a uma com]1le-'
xa divisão do trabalho é, essencialmente, o modelo elàborado por Spencer. Mas
Spencer-apenas reuniu alguns fàtos para ilustrar um princípio filosófico. No início
de seu sistema ele já havia enunciado a generalizaçãO segundo a qual tudo evolUi
de u~ estado caótico de partículas similares até a condição de uma interdependên_
cIa dIferenCIada. Spencer aplicou esse principio ao universo e aos organismos bio- .
lógicos antes de mostrar que também poderia ser aplicado às soCiedades humanas.
Em vez disso, Durkheim pretendia que esses princípios fossem estabelecidos como
o resultado de comparações empíricas, que deveriam mostráras condições causais
que levaram aos diferentes resultados.
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Durkheim tinha outra critica, ainda mais profunda. Spencer concebia a socie. dade como um organismo, na medida em que esta segue as'leis orgânicas da dife~~~f renciaçâo das funções, mas isso era apenas uma analogia. Até aqui, tudo bem, pois
Durkheim também afirmava que isso era apenas uma analogia. Porém, Durkheim
acreditava que a SOciedade 'é uma unidade psíquica (ele primeiramente chamou
isso de "consciência coletiva"e depois de "representações coletivas"):correntes de
ideias e emoções que sâo geradas quando as pessoas inter~gem e que constrangem
os mdlVlduos a parnr de fora. Em relação a isso, no entanto, Spencer era partidário
~-.i;:/' do individualismo metàdológico. Ele sustentava que a sociedade não tinha uma
consciência central (ao contrário de um organismo) e que tal consciência existia
apenas nos individuos;na realidade os indivíduos seguem seus próprios autointe~::t resses racionais, e formam a sociedade ao fazer contratos de troca uns com os outros. Em relaçãO a isso, Spencer era um típico inglês liberal, no sentido que esse
~1! termo havia adquirido no século XIX. Ele considerava a sociedade baseada na li~~~, berdade individual e no livre mercado capitalista como sendo. melhor possível;
ele também preferia qu~ as sociedades passassem de formás mais baixas de regulação coercitiva para o sistema contratual do laissez-faire.
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. Em relação a esse aspecto, Durkh'eim considerava que o sistema de Spencer era
mfluenclado por suas concepções políticas e que era cientificamente ingénuo. Não
apenas as estruturas possuem leis próprias, que se mantêm a despeito das escolhas
dos indivíduos. Mas, ainda mais fundamentalmente, a escolha dos indivíduos nâo
pode manter urna sociedade. unida. Urna combinação de indivíduos racionais levaria a uma guerra de todos contra todos. Spencer tinha uma visâo mais benigna; e!e
considerava que a sociedade modema emergiu a partir da competição no mercado
orientada por contratos feitos livremente. Mas Durkheim se perguntava como era
pOSSíve! que as pessoas pudessem ter uma SOCiedade contratual sem que tivessem a
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certeza de que os contratos seriam mantidos, uma vez que a vantagem seria sempre

:. daqueles que cometem trapaça. A sociedade contratual dos utilitaristas é um mito,
e só pode existir sobre a base de uma solidariedade pré-contratual. Durkheim tentou demonstrar como são produzidos esses sentimentos morais e não individualistas a partir de diferentes formas da própria estrutura social.
A análise histórico-comparativa apresentada em A divisão do trabalho social era
uma das frentes desse ataque de Durkheim. A outra frente foi seu estudo sobre o
suicídio, baseada em comparações das taxas estatísticas entre os diferentes grupos.
Esse material foi útil para demonstrar como a intensidade da estrutura do grupo
afeta o indivíduo. Isso também, ao menos segundo Durkheim, demonstrava a existência de estruturas que estão acima do indivíduo, uma vez que as taxas estatisticas
. se mantinham constantes no decorrer de longos períodos de tempo. As toxas de
natalidade mantêm-se as mesmas ano após ano, mesmo que as pessoas que contribuem para isso sejam diferentes a cada vez; e o mesmo é válido para o caso do sui, cídio e de muitos outros exemplos. Durkheim é, portanto, o fundador da Sociolo- '·
. già estatística, embora essa Sociologia não tenha se consolidado até o surgimento
dos institutos americanos de pesquisa quantitativa na década de 1940'.
Após a morte de Durkheim em 1917, sua Sociologia tendeu a se dividir em
duas direções. A direção micro foi seguida pelos antropólogos franceses e ingleses
e, mais tarde, foi trazida aos Estados Unidos. A macrossociologia de Durkheim foi
a que teve uma continuidade mais imediata, Seu Suicídio foi tomado como uma referência para os trabalhos de Sociologia estatistica na década de 1950. Os mais pro-

2. Na verdade, a tradiçãO da estatÍstiêã sociológica remonta ao astrOnomo belga Adolph Quetelet.
Nos anos de 1830 ele trabalhou com o mesmo tipo de estatística utilizado mais tarde por Durkheim;
Querelet aBnnou que, dado que as taxas permaneciam estáveis de ano a ano, deveria haver alguma lei
social que as produzia. Mas Quetelet não apresentou nenhuma lei social que poderia determinar es-

ses padrões estatísticos. Durkheim acreditava que seria possível obter essas leis mediante a aplicação
do método comparativo que Querelet havia se recusado a utilizar. O que é interessante notar é que
Durkheim obteve muitos de seus dados estatísticos a partir do escritório oficial de estatística do governo francês, cujo chefe era Gabriel Tarde. Tarde era o principal oponente de Durkheim na teoria da
Socioloaia daquela época. Tarde redu.zia tudo ao indivíduo e ~eclarava que a socieda~e n~o passa de
uma coleção de indivíduos. A uniformidade dos dados estatisucos, segundo Tarde, pooenam ser ex~
plicadas pelo processo -psicológico de imitação, enquanto indivíduos que seguem o exemplo de outros indivíduos. Durkheim não teve muita dificuldade para considerar essa teoria como um üpo ingênuo de psicologia, que não explicava por que uma determinada ação ocorreu a primeira vez, para depois ser imitada pelos outros. Ela tampouco explica quem é imitado por quem, ou quando São ou não
são imitadas. O modelo do ritual elaborado por Durkheim é capaz de explicar a imitação quando esta
eventualmente ocorre: trata-se de um contágio das crenças que ocorre Si: os indivíduos compartilham
o foco de sua atenção e de suas emoções no interior de um grupo. Notem. no entanto, que as estattsticas pennitem interpretações diametralmente opostas: figuram como indicadores de processos individuais ou como indicadores da inlerdependencia de estruturas sociais. Para uma discUSSão sobre a es~
tatistica como uma questão teórica mais do que metodológica na Sociologia, v~r meu artigo "Mathemalics versus words", ln: Sociological '0wry, 1984 (São Francísco:JoS5ey~Brass , 1984).
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eminentes dos defensores de Durkheim, no entanto, foram os teóricos IUllClon:.li!õ_ '
tas, Robert Merton e Talcott Parsons.

Merton, Parsons e o fiinci01ialismo
.'

' -_ "_'c

Robert Merton foi quem fOl:malizou.o método funcionalista: olhar para
quer instituição sob a luz de sua contribuição para a manutenção da ordem social..
Durk~eim havia feito da Sociologia uma pesquisa de dois níveis,
.
.
como a superfície de nossas crenças e de nossas açôes é determinada por uma
estrutural que se situa naS profundezas. Mertoninterpretou essa base estrutural
como uma tendência da sociedade a manter-se a si mesma. Existem as fUlIçõesma.
nifestas, que são os resultados que as pessoas tentam obter de forma consclente,.e
as funções latentes, que são produzidas pela ação do próprio sistema sodal. Por
exemplo, a corrupta "máquina política" das cidades americanas resistiu a todos os
esforços dos reformadores, porque ela servia a certas funções implícitas para as
pessoas comuns que se beneficiavam dessa máquina mais do que se benefjciari~m
da burocracia oficial defendida pelos reformadores. O mesmo tipo de análise pode
ser aplicado a qualquer instituição: se ela existe, deve servir a alguma função, e a
tarefa do sociólogo consiste em descobrir em que consiste essa função.

Esse tipo de análise exerceu um apelo considerável, especialmente por volta
dos anos de 1950. Ela motivou os sociólogos a olhar para além da superflcie. Algumas vezes, como na anáhse de Merton sobre a "máquina" politica, ela aponta para
o fato de que a VJSaO ofICIai sobre algo que é considerado um "problema social" é
na verdade, o ponto de vista de um grupo , enquanto as pessoas envolvidas nisso s~
benefIcIam dessa situação. Mas a terminologia funcionalista impede que esse inslght possa ser levado mais adiante. Em vez de ver que essa grande "máquina" está
envoLVIda em uma luta entre os diferentes grupos de interesse e classes sociais
'. essa perspectiva desvia a atenção da estrutura do conflito para um juízo mais abs~
trato, segundo o qual a instituição serve a alguma "função latente". Na verdade,
nesse ~entido é sempre possível encontrar uma função para tudo. Mas falar sobre
funçõ.es e sobre a manutenção da ordem social é um equívoco, se a discussão parar
por aI. Não é a socIedadecom~ um todo que se beneficia de determinado arranjo
. particular, mas cada grupo SOCial tem sua própria visão a respeito da ordem social
que se está tentando manter. Nesse sentido, o funcionalismo de Merton contribuiu
para obscurecer os esclarecimentos trazidos pela perspectiva do conflito. Kingsley
Davis e Wilbert Moore, por exemplo, afirmaram em um famoso texto funcionalista
(1945) quea estratificaçãoe a desigualdade são simplesmente mecanismos que garantem a lU3Xlma efiCiêncIa da SOCiedade, na medida em que colocam as pessoas
maiS qualifIcadas nas posições mais importantes.
' . Merton e seus seguidores, no entanto, tiveram que admitir algumas vezes que
nem tudo contribUI para o ;melhor para todos. Para esse tipo de situação eles cunharam o termo "disfun~ão" , para fazer par com o termo "funçào". Infelizmente,
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terminologia não nos leva muito longe. Ela somente contribui para emitir juíde valor, admitindo que as coisas podem ser ruins em vez de serem boas, mas .'_
. -deixa passar o principal argumento de Durkheim, segundo o qual a Sociologia
'. deve mostrar as condições sob as quais as estruturas produzem uma coísa em vez
de outra. Os defensores do funcion,tlismo costumavam afirmar que essa questão
.. poderia ser Fespondida sem abandonar seu quadro teórico, isto é, analisand}l as bases das <~alternativas funcionais". Infelizmente, isso se mostrou uma promessa va- .
': zia, em virtude do pouco trabalho comparativo que foi feito. Como já vimos, os
. maiores especialistas na arte comparativa têm sido os sociólogos do conflito. Na
'. melhor das hipóteses, o método funcional é demasiadamente vago para fazer algo
.' mais do que simplesmente instigar a busca por explicações. Na prática, seus proponentes têm tendido a oferecer uma explicação mais benigna acerca das instituições sociais sempre que possível. Sua Sociologia do conhecimento afirma poder
oferecer um instrumento ideal e autocorrigível para a obtenção da verdade; sua Sociologia das profissões enfatiza a aparente pretensão altruísta em vez de considerá-las como ideologias que garantem os interesses desses grupos mono polis tas.
Por essas razões, não é de surpreender o fato de que o funcionalismo tenha caído _.
~m desuso desde que o temperamento político se tomou menos conservador, após
a década de 1950.
Talcott Parsons produziu uma teoria mais macro do que o funcionalismo de
"médio-alcance" de Merton. Para Parsons, a entidade crucial era sempre o sistema
social como um todo, e ele desenvolveu uma análise extremamente complexa ao '..
categorizar. seus vários setores e subsetores funcionais. Sua obra é cheia.de esquemas, com quadros que se dividem em células que se interconectam para demonstrar as várias relações funcionais. Embora sua concepção básica sobre a sociedade
seja durkheimiana, seu método é mais próxOOo ao daqueles que Durkheim criticou. Parsons não apresenta as causas de nada, apenas faz um trabalho de mapear
~m esquema conceituaI. Com efeito, ele apresenta uma descriçao da sociedade somente em um nível muito abstrato, em vez de explicá-la, tal como o contemporâneo de Durkheim, Albert Schaeme, que apresentou um grande número de informações sobre aS sociedades, nitidamente categorizadas de acordo com a parte do
"corpo" ela era análoga no grande organismo social. Parsons era bem mais abstrato
do que Schaeffle e outros socióll'gos do século XIX e falava sobre "alcançar o objetivo", em "manutenção do arranjo social" e de outras funções sociais, a partir de
metáforas mais pitorescas, tais como os nervos da sociedade, o cérebro e assoo por
diante. Nesse aspecto, Parsons se assemelhava mais aos sociólogos formais que seguiram Simmel, bem como a outros teóricos americanos da década de 1930, tais
como Robert MacIver, que também utilizou uma vasta terminologia para classificar cada aspecto da sociedade.

_ •. .1
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Na medida em que o sistema de Parsons possui algum conteúdo e não é apenas
um gigantesco quadro para categorizar as coisas, encontra~se no extremo das abor-

dagens de nível macro. As sociedades apresentadas por Parsons não são estáticas, e

o aspecto mais dinâmico de 'seu sistema é sua visâo histórica de longo pra '
,
guindo Durkheim, Parsons afirmou que as sociedades.não podem ser maZOt"dSed
'I
.
,
.
.
nla
um asd raCIOna' mente, Em
, sua IDterpretação, isso significa
. que a sOciedad
um to o pOSSUI um cODJunto 'de valores que são inculcados nos individuos: (Vá' .
esttllturas têm a função de tr~nsmitiresses valores mediante o processo de SOCi~~~
zaçao. IDlclalment~ e a famllla, depOIS a Igreja e então o "sistema educaciona!.) A
base da muda~ça hlStónca,. segundo Parsons, consiste na mudança dos valores
SICOS. A,manelra com que ISSO realmente ocorre tem algo dé misterioso, como se
fosse um processo que ocorre por si mesmo ou algo como uma intervenção divi
.
.
na.
, Concretamente, Par~ons' utilizou os estudos comparativos sobre as religiões
f:!loS por Weber para argumentar que a história mundial é guiada por urna sucessao de dIferentes visões religiosas de mundo. Inicialmente, havia as SOCiedades tribaIS com seus SIstemas simbólicos particulares, que somente contribuíam para re-'
forçar a rotina tradicional. Depois surgiram as grandes religiões mundiais, que
provocaram urna ruptura com os modelos anteriores, separando 05 deuses da esfera mundana e colocando o poder espiritual em algum reino transcendente, chama_
do de Paraiso, de Nirvana ou de algo equivalente. Esse reino transcendente aferece~ u~ sentido para o eSforço humano e capacitou as pessoas' a 'transformar seu
propno mundo em algo diferente. Parsons interpretou Weber de modo a considerar que o cristianismo consistiu em uma alavanca social mais poderosa do que o
budISmo, o hlDd~lsmo, o ~onfuclOmsmo, o taoismo ou o'islamismo, uma vez que
todas essas rehglOes conrnbuiram mais para reforçar uma ordem social estática do
· que para mudá-Ia. Portanto, somente o cristianismo, espeCialmente em sua forma
· maIS auva, o p:ot~tantismo, foi o responsável por gerar um.sistema de valores que
'
resultou na cnaçao do mundo moderno.
e~_

, Em_ certo sentido, a explicação de Parsons para a mudança histórica é uma
aphcaçao gIgantesca de A ética protestante e o espirita do capitalismo, de Max Weber, vlDculada à macroteoria durkheimiana sobre a sociedade. Esse aspecto da
, obra de Parsons t, provavelmente, sua contribUição mais importante. 1550 não
·quer dIZer ~ue esteja completamente correta, mas que atraiu milita atenção no decorrer dos ulumos anos, especialmente na Alemanha, onde teóricos como Wolf. gang Schluchter e jürgen Habermas tentaram analisar a ,história enquanto uma
, evolução :da raCionalidade humana. Contudo, devemos ter em mente que
essa mterpretaçao leva em 'COnta somente o lado mais idealista da obra de Weber e
Ignora a dimensão do conflito, do mesmo modo que Parsons se aproximou apenas
do lado maIs moral e funcionalista da obra de Durkheim. Durkheim, acima de
tudo, conSIderava-se como um cientista que formula as leis segundo as quais as estruturas matenals da mteração humana produzem determinadas emoções, que por
vez CIrculam por todo o sIstema. Ele não teria sido simpático ao esforço de Parde te.ntar demonstrar que a história t guiada por certas ideias religiosas que
.sUrl!E,mffilStenosamente em alguns momentos da evolução humana. Para Durkheim
religião era explicada pelas iiÍterações rituais que produzem seus ideais, e não ~

.' 'Contrário. A teoria de Durkheim é muito mais compatível com uma teoria materialista que afirma que a história ocorre a partir do conflito social e das mudanças [(SIcas nos padrões de interação social do que com essa explicação de Parsons, de que
a história é guiada por um conjunto de ideias diretrizes.
É verdade que, no geral, até mesmo Durkheim, tal como Parsons e Merton,
tentou ignorar ou minimizar a presença do conflito e da dominação na sociedade.
Todos eles compartilhavam uma visão benigna sobre o mundo, no âmbito da qual
. o conflito é visto como algo secundário e em que a coerção é concebida ou como
'álgo benéfico para o conjunto da sociedade ou como uma condição temporária e
. patológica. Por exemplo, Parsons escreveu algumas páginas ~sclareced~ras sobre a
Alemanha nazista, mas considerava isso como uma aberraçao, um penado passageiro caractenstico de uma sociedade que tentara modernizar-se m~ito r~pid~
mente a partir de urna base tradicional e que, portanto, provocou reaçoes pSlcologicasnas massas que pressionavam por mudanças. Para :,arsons, todas as SOCiedades tendem a caminhar para a democracla, porque esse e o estágIO maIS avançado
da "diferenciação funcional". Infelizmente, isso não passa de um desejo. No geral,
Parsons e seus colaboradores tendiam a considerar qualquer insatisfação social ou
revolta como um tipo de mudança social temporária. Os protestos contra o "conformismo" e o "consumismo" dos anos 1950, segundo Winston White, eram simpies desentendimentos devidos ao fato de que a sociedade americana e':,tava se tornando mais funcionalmente diferenciada. Isso elevou o nível de efrclenCla SOCIal
em todas as esferas; a famflia e 05 grupos sociais especializados estavam mais preparados para desempenhar melhor sua funçãO social- por exemplo, a SOcialização
e a transmissão de valores ("conformidade") ou prodUZir maIS bens e maIS tempo
para consumi-los ("consumismo"). Um pouco depois, Parsons explicou as re~ol
taS estudantis dos anos 1960 como sendo simplesmente uma resposta temporana
às mudanças no treinamento educacional especializado;. nossa sociedade cada vez
mais diferenciada demandava que se passasse mais tempo na escola, e isso criou
uma pressão temporária exercida por pessoas que encontravam dificuldades para
se adaptar aos novos conceitos de infância e 9-e idade adulta.
É possível notar que essa visão viria a ser considerada como uma ideologia
conservadora: não importa quais fossem 05 acontec.imemos, eles sempre concorreriam para o melhor, ou seriam somente um estágio temporário que estana no meIO
, do caminho das melhorias de longo prazo. O crescimento dessa Ideologia no mte,
rior da tradição durkheimiana fez com que nos últimos anos essa tradiçãO se tornasse menos popular do que a tradição do utilitarismo e a tradição do microinteracionismo. No entanto, o que pretendo demonstrar agora é que a tradIção durkhelmiana não se esgota com essa vertente macro, marcada por um conservadorismo
implícito e pela falta de verdadeiras explicações causais. Embora Parsons e M."rton
tenham tendido a apresentar sempre a imagem mais favorável das msl1tUlçoe5, o
próprio Durkheim estava em condições de explicar como as ideologias são geradas, Sua microssociologia dos rituais apresenta b mecamsmo pelo qual o gr~po 50-

cial- e não uma sociedade como um todo, sem corpo - produz as crenças que r~- '
cobrem suas práticas com um manto de legitimidade. A sOciedade apresentada por'
Durkhelm parece maIS uma arena de médicos feiticeiros que fazem suas u"'gl(:as
na mente das pessoas do que com as associações profissionais altruls~s e com
serviços públicos apresentados pelos funcionalistas. A teoria dos símbolos e ntlllo'<
apresentada por Durkheim é mais condizente com uma explicação realista
da inflação nos diplomas educacionais que caracterizaram a desilusão dos
dantes com o sistema educacional entre a década de 1960 e i 970, e o cinismo
se seguiu à inflação da década de 1980 do que a ideologia funcionalista de 1'al:5011S •.

I
J
1

A segunda vertente: a linhagem da Antropologia Social
As ideias durkheimianas mostraram-se particularment~ poderosas não auan ..
do aplicadas à estrutura da sociedade inteira, mas às práticas dos grupos palrti<:ul'l_ ;.
res em seu interior. Foi esse o aspecto do pensamento durkheimiano que foi muito.
mfluente na Antropologia Social. Ele influenciou toda a escola britãnica de Antro~
pologia, liderada por A.R. Radicliffe-Brown. Eles eram antropólogos sociais, em
contraste com os antropólogos alemães e americanos que se concentravam em descrever a cultura, ou com os antropólogos físicos que se dedicavam a mensurar e
classificar as raças humanas. Durkheim reforçou seus interesses em considerar a
estrutura social como elemento primário, esua teoria sobre os rituais ofereceu aos
. antropólogos sociais um método para explicar como as práticas e ideias culturais
são determinadas. A linhagem durkheimiana se estabeleceu ainda mais claramente '
na Antropologia francesa, onde Marcel Mauss liderou esse campo após a morte de
Durkhelm, sendo depois seguido por Claude Lévi-Strauss, garantindo assim a continUidade dessa tradição.

""..
A Antropologia já existia antes de Durkheim, mas foi somente em sua épo. ca que ela se crutahzou enquanto urna disciplina e adquiriu uma base teórica.
Dado que a explicação teórica é melhor obtida a partir de comparações, não é de
espal1tar o fato de que naquela época houvesse mais antropólogos de gabinete do
que antropólogos de campo. Esses últimos ficavam muito ocupados em colecionar
fatos curiosos ao redor do mundo, mas não tinham muita inclinaçãO para analisá-los. O Impulso teónco veio dos estudiosos e historiadores clássicos que buscavam mterpretar os mitos e os textos gregos e romanos com um novoolhar,apurado ~ pamr da comparação com os exemplos das tribos primitivas da África, das
Amencas e da Oceania. Enquanto os antigos europeus viam os gregos como estátuas brancas de alabastro e como filósofos da pura racionalidade, estudiosos como
James Frazer,].]. Bachofen, Friedrich Nietzsche eJames Harrison (este último veio
um pouco depois e foi influenciado por Durkheim) passaram a vê-los como um
povo tnbal com seus próprios rituais. Em vez de pura racionalidade, percebeu-se o
quanto as anngas CIVilIzações estavam fundadas sobre ritos e religiões.
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Nesse sentido, os antropólogos forneceram uma poderosa munição para a tradição sociológica nascente. A prioridade da sociedade em relação aos individuas ..'
· toma a forma de sentimentos morais: vinculas fortes e não racionais à religião, à fae à própria sociedade. A ênfase na fé e na lealdade já pode ser encontrada na ,
· obra de Com te, especialmente em sua última fase, quando sua "Filosofia Positiva
(isto é, científica)" estava começando a se converter em um culto da humanidade,
· tendo o próptio Comte como seu maior pastor. Esse também era o principat tema
de Louis Oe Boni!ld eJoseph de Maistre, aristocratas reacionários que escreveram
em 1820, e cujas polêmicas antirrevolucionárias tomaram a forma de uma violenta
defesa de uma Igreja oficial. O que Durkheim fez foi converter essas afirmações
ideológiCas em uma teoria sobre como a solidariedade pré-racional é gerada: o mecanismo do ritual, que é mais claramente exemplificado na religião, mas que também se faz presente em outras áreas da,vida social'.

Fuste! de Coulanges e as guerras rituais
Foi esse o ponto de vista defendido por um dos mais negligenciados predecessores de Durkheim. Trata-se de seu professor na École Nonnale Suptrieure, o historiador Numa Denis Fuste1 de Coulanges. Em sua grande obra sobre a Grécia e a
Roma antigas, apresentou detalhadamente como os rituais são capazes de formar
uma sociedade inteira. Durkheim ·não estava falando metaforicamente quando
afirmou que a saciedade é um fenómeno religioso ; ele tinha em mente a análise de
Fustel em A cidade antiga (1864). Fustel não era um sociólogo no sentido estrito
do termo, como,o sociólogo.que Durkheim se tomou ao desenvolver os insights de
Fustel até tomá-los generalizações abstratas, embora Fustel tenha declarado com
convicção que a História é uma ciência, não meramente uma arte. No que se refere
ao seu modelo propriamente dito, Durkheim o "virou de cabeça pra baixo", explicando as ideias religiosas pela estrutur~ social e não o contrário. Por outro lado,
3. Há um interessante contraste entre Marx e Comte, que eram mais ou menos contemporâneos.
Ambos viveram em um ambiente intelectual no qual a poderosa Igreja oficial estava sendo finalmente
desaftada. A reação de Marx foi a de considerar a religião como ideologia, embora tenha lidado com
ela durante um bom tempo, na medida em que seus primeiros trabalhos foram dedicados a lutar contra os outros Jovens Hegelianos, que pretendiam criar uma forma liberalizada de cristianismo. O
mentor de Marx, Bruno Bauer. escreveu um famoso livro intitulado A essência do cristianismo (1841).
que foi satirizado por Marx e Engels emA Sagrada Famtlia., em 1844. Em 1846, em A ideologíaalemd,
Marx ainda criticava seus compatriotas religiosos, chamando-os de "São Bruno", "São Max" e assim
por diante. Com te, por outro lado, tomou a religião não tanto como uma ilusão, como uma inimiga,
mas como um indicador do lugar dos sentimentos morais subjacentes à ordem social. Ele simplesmente considerou as antigas religiões sobrenaturais como pertencentes a um estágio evolucionário
anterior. Alguns comentadores modernos, tais como Robert Nisbet, têm afirmado que a Sociologia
tem origens conservadoras em virtude das ideias de Com te, que por sua vez veio das ideias readonárias como as de De Maistre,.influenciando as bases da Sociologia durkheimiana. Mas De Maistre não
era um sociólogo: ele defendia a crença no sobrenatural e não na análise deste. Comte e Durkheim tomaram seu insight a respeito da ordem moral e elaboraram a ideia de uma análise cientifica; e, consequentemente, a depuraram de suas implicações conservadoras, conferindo-lhe um caráter liberal.

_

de Coulanges merece atenção não apenas do ponto de vista da história inte:le,ctul.!. Sua análise foi apenas parcialmente explorada por Durkheim; que tomou
: "",~,., elementos de sua teoria da solidariedade, mas negligenciou seu modelo do
conflito, que desempenha um papel igualmente importante em A cidade antiga.
· Fustel merece ser colocado em um lugar de honra na linhagem durkheimiana, que
ofereceu as principais ideias para a Sociologia. Mais do que qualquer outro autor,
Fustel nos mostra como a solidariedade ritual não é incompatível com o conflito.
do que isso, ela pode ser a base da própria luta de classes.
·
Em A cidade antiga, Fustel mostrou a sociedade emergindoa partir de um culto
religioso. Com base nos textos clássicos, ele reconstruiu a antiga religião dos gre· gos e dos romanos; uma religião que, segundo o autor, seria cómpartilhada também pelos arianos que iilVadiram a Índia durante o período védiço. Seu centro era
culto em volta do fogo familiar. O·seu coração era o altar original; a principal ce· riluônia acontecia quando a família se reunia para as refeições, que era acompanhada de sacrifícios, orações e hinos. Aqui estão presentes todos os ingredientes
so·ci·,ais que, segundo Durkheim, sempre compunham um ritual: a reunião de todo
grupo face a face, a atençãQ.voltada para um mesmo foco e as emoções comparti· lhadas, ações sem finalidade prática realizadas com um propósito meramente simbólico. Cada família .tinha .seu próprio ritual; de fato, o que tornava alguém um
; merrlbro da família era sua admissão nosritos domésticos'. Aqueles que não faziam
da família eram excluídos dos rituais; portanto, o ritual estabelecia os límites
acreditava que a origem do cúlto doméstico era a adoração dos ancestrais. Ele acreditava
que a própria base da lareira era construída com os ossos do fundador da farp.ília; de fato. até durante
o cristianismo as familias se reUlü~m durante o funeral e faziam uma refeição sobre a tumba (ver Pc· ter Brown. Society and die Holy j'n Late Antiquity. Berkeley: University or Califórnia Press, 1982). Essa
teoria permitiu a Fll;Stel apresen:tarum quadro sobre a família patriarcalàbbrígene e sobre o início da
.
privada, que era garantida pela perpérua posse da familia da terra sobre a qual estava a
do ancestral. A teoria de.Fustel sobre a adoração do ancestral é a parte mais criticada de sua ·
Não há qualquer evidê.ncia de q1:1e '05 gregos e os latinos enterrassem seus mortos em tumbas fa~
em ~uas propriedades~ as tumbas eram comurnente espalhadas'pelas .estnldas e quase nunca
én"on'''',,:,m dentro da cidade (Arnaldo Momigliano, "Forward" to Fustel de Coulanges. The
City . Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1980: ix-xiv) . Na verdade, o culto de adoração aos ossos dos heróis e dos ancestrais com grande reputação passou a acontecer somente depois
(por volta de 700 a SOO a.C). E~a adoração parece ter servido para apoiar a reivindicação.de propriede terra, no momento elll: que as cidades expandiam seus terr1lórios (Anthony Snodgrass.
Greeee. University of Califórnia Press, 1980: 38-39). As tumbas que serviam para proclamar a
unidao.,4a família duraram até depois de 300 a.c.; mas até naquela época as tumbas eram minorias
Humphries. "Forward, Part II" to Fustel de Coulanges. TheAncientCity. Baltimore:]ohns HopUniversity Press, 1980: xx). Durkheim criticou a teoria de Fustel sobre o culto aos ancestrais,
c,haTIoou a atenção para o fato de que isso não comprometia. a imagem que ele apresentara acerca
uma religião da famOia cemnida em tomo da fogueira ou das refeições comuns e dos ritos, tamsua teoria sobre a origem da cidade a partir de um culto religioso. As ideias de Fustel também
:~ penetralram na tradição antroPQlógica, a partir dos trabalhos de Robe.rtson Smith, cujo livro The Reli~
the Semites (1889) descrevía o.s antigos rituais de sacrificio hebraicos como uma refeiçãO cOw .
e seu deus como urna divindade do clã. Durkheim foi muito impressionado por esse livro e
'?Y"b\i tez dele a base de sua própria Sociologia da religião. .

.m",

entre O grupo e o mundo exterior. Ele também constituía a autoridade doméstica:
(, poder do patriarca da família se devia ao fato de que ele também era o sacerdote
.:., 'da familia, e presidia sozinho todos os rituais.
A cidade também era baseada nos rituais. Originalmente, as cidades gregas e
latinas eram coalizões de várias familias. Somente os patriarcas eram cidadãos.
porque eles representavàm toda sua família no mundo exterior. Mas a própria coalizão era formada enquanto um culto. Portanto, cada cidade era organizada em
volta de um templo, um centro para os cultos em honra aos deuses e deusas (como
Athena, em Atenas) ou algum ancestral heroico (como Rõmulo em Roma e Theseu
em Tebas). Pesquisas arqueológicas confirmaram que os templos originais foram
.. construídos no formato de uma casa com uma lareira, a morada dos deuses ou dos
espíritos dos ancestrais.' Os cidadãos inicialmente mantinham suas casas fora dos
muros da cidade e apenas iam até lá para as assembleias políticas e religiosas ou
'para a defesa militar.
.
Os primeiros oficiais civis também eram os sacerdotes dos cultos civis. O rituál
era a base da política. Os primeiros "reis" foram, na verdade, chefes cerimoniais.
. Mais tarde, surgiram as lutas entre as "classes" sociais, entre aqueles que tinham o
direito de participação nos rituais religiosos (e, portanto, políticos) e aqueles que
eram excluídos. Somente aqueles cidadãos plenos possuíam direitos legais, porque
somente eles podiam comparecer diante dos oficiais religiosos, que eram também
os juizes. A rel[g;ão não era somente a base da lei, mas determinava também os tipos de punição. A punição mais severa era o exílio, porque isso implicava uma exclusão do culto. O culto garantia o direito apropriedade privada e à proteção física.
O exílio sigrtifica, pois, que o indivíduo era expulso da sociedade, sujeito a qualquer tipo de ataque. Até mesmo aguerra, que era o principal negócio do Estado antigo, era realizada de forma ritual. O exército reunia-se sob os auspícios religiosos
e realizava sacrifícios, e então marchava até O local da batalha invocando seus deuses cqm gritos assustadores e com estranhos sons de instrumentos. Portanto, a paz
só poderia ser estabelecida mediante uma aliança no plano religioso; o culto a um

deus estrangeiro poderiii ser estabelecido em todas as cidades aliadas. Isso conferia
imediatamente um caráter imperialista às antigas alianças: as cidades aliadas não
podiam simplesmente atnar como parceiras que se unem contra um inimigo comum, mas eram ligadas pela participação nos mesmos rituais. Os romanos chegavam a convidar os deuses da cidade que iriam invadir a se retirar, prometendo que
seriam adorados em Roma.
As antigas batalhas eram caracterizadas pela extrema crueldade em relação às vítimas. Os perdedores não gozavam de quaisquer direitos, e os soldados e suas famílias eram massacrados ou vendidos como escravos sem quaisquer escrúpulos morais.
Isso ocorria porque os limites da moralidade eram estabelecidos pela própria religião; somente aqueles que compartilhavam o mesmo culto cívico tinham obrigações
morais (e legais) uns para com os outros. Do mesmo modo que o culto familiar esta-

be\ecia barreiras morais em relação aos que eram de fora, de forma que as ob:rig:açc,e!
morais se estendiam somente aos membros da família'. O ritual da comunidade
o substrato da moralidade, um ponto que Durkheim destacou bastante.
A estrutura descrita por Fustel era aquela a que Durkheim veio a chamar
"solidariedade mecânica", uma pequena sociedade indiferenciada com uma
ciência coletiva localista e repressora. Sob essas condições, as crenças morais
altamente concretas em vez de abstratas e gerais. As formalidades da observ'h,;;~
do ritua~<:orreto eram mais importantes do que as crenças subjetivas. Era pr,ectso
seguir o ritual ao pé da letra, para que seus efeitos fossem garantidos. Uma
dicial seria perdida em virtude da recitação incorreta das fÓrIÍlulas legais, inclep'ert:':
dentemente do mérito substantivo do caso; nas cerimónias religiosas a atitucle
suplicante era menos importante do que a forma correta do sacrifício. Mais
Durkheim descreveu a evolução desse tipo de consciência concreta e de _.---,.,
cal para a moralidade mais universalista da sociedade baseada em uma av:an,;adlil:
divisão do trabalho. Fustel já havia antecipado esse tema da universalização
moral. Ele atribuiu isso ao cristianismo, que surgiu no mundo antigo como
força que promoveu a ruptura no isolamento entre as famílias e as cidades, errlbora.:
isso pudesse ser visto antes desse período, no culto a Zeus, o deus da justiça e o
protetor dos estrangeiros.
A religião não apenas estabelecia os agrupamentos sociais mais básicos,
também estabelecia a polftica e a moralidade desses grupos. E ela também m'Jldav'l:
a .economia. De acordo com Fustel, a propriedade teve origem no respeito àspedras demarcatórias, que eram dotadas de um significado religioso. Tal como jáin' .
diquei (ver a nota 4), os estudiosos modernos não aceitam a afirmação de Fustel,
.

.

; ,

5. A imagem que Fustel apresentou sobre a moralidade antiga, e que foi incorporada por Durkhelm.
em sua Sociologia comparada. parece-me um tanto exagerada. É verdade que as cidades tratavam
umas às outras com muita ferocidade d\lrante Ullla guerra. Também é verdade que, como Max Weber '
ressaltou mais tarde, esses cultos baseados no parentesco estabeleciam barreiras morais contra aqueles que esta'lam de fora e inibiram o desenvolvimento d2 economia de mercado capitalista. Mas é um
exagero dizer que os exilados não possuíam qualquer direito; por volta de 400 a.C, um exilado politico como Tucidides poderia se recolher em sua propriedade em qualquer lugar da Grécia e levar uma
vida próspera e tranquila. Do mesmo modo, até mesmo durante o período ai:caico, parece ler havido
uma moral em relação aos que eram de fora, sob a forma áe uma ética da hospitalidade. Os hóspedes
eram bem-vindos na casa (embora não tomassem parte nos ritos domêsticos) e recebiam presentes; o
que fazia com que quem recebeu o presente ficasse ligado a quem presenteou por laços de reciprocidade. Essas alianças interfamiliares baseadas na boa vontade eram sustentadas pelas crenças religiosas: como por exemplo no mito em que Zeus protege ·o estrangeiro ou nos numerosos mitos em que
um deus ou uma deusa aparece sob a fonna de um pobre viajante, que precisa de caridade. Ao mesmo
tempo, Fustel parece não ter captado com precisão a rigidez e a crueldade em relação aos perdedores
de uma guerra que eram lã? características "9-a Grécia Antiga. Marcel Mauss, que pertencia a uma geração após a de Fuscel e Durkheim, acrescentou a peça que estava faltando noquebra~cabeça. ·ao mostrar como a troca de presentes entre os grupos contribuiu para estabelecer laços sociais, baseados em
um outro "tipo de rituaL A teoria do parentesco elaborada por Lévi-Strauss apresentou essa estrutura
das trocas c~mo a base da SOCiedade tribal em geral.
.
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,gulndlo a qual a propriedade privada teria origem na prática dos antigos de enteros ancestrais em sua própria casa. O costume de utilizar O culto aos ancestrais
reivindicar a propriedade, aparentemente, surgiu somente depois. Mas é verque a propriedade estava estreitamente ligada ao sistema de culto. A principal
da economia fora a agricultura de subsistência eram os centros de culto. Foi
que foram estabelecidas as primeiras lojas, onde se vendiam presentes para os
tipo de dinheiro - isto é, uma unidade de valor sancionada e
delJses. O
:pa.dr,~nilZa,da, que depois serviu como unidade de troca":' foram os tripodes cerimodedicados aos templos. Mais tarde, os templos tomaram-se os primeiros banlugares para armazenar valores e, portanto, centros de empréstimo de dinheiQuando Jesus expulsou os cambistas para fora do templo de Jerusalém, ele esacabando com a conexão entre dinheiro e religião que remontava à própria
.
.orige:m do·dinheiro.
Durkheim generalizou todos esses argumentos em lima teoria sociológica abstrata contra utilitaristas, como Spencer, que considerava a troca económica como a
base da sociedade. Ele utilizou a ideia de Fustel, segundo a qual as próprias instituições económicas iniciais eram antes de tudo morais e religiosas. No entanto, um
aspecto da obra de Fustel que ele negligenciou foi aquele em que se encontram
suas considerações sobre a politica. Dedicou boa parte de sua exposição à sucessão
de revoluções que ocorreram nas antigas cidades-estado. Marx pesquisou esses
conflitos em seus primeiros estudos sobre a antiguidade clássica, inclusive o próprio termo·"praletariado" vem de uma classe de indivíduos desprovidos de direitos
em Roma. Para Fustel, no entanto, a politica estava estreitamente conectáda com O
ritual. Portanto, Fustel abriu o caminho para desenvolver um aspecto que continua ausente ná tradição durkheimiana, uma teoria do ritual como base do conflito.
Já está implicito na análise de Fustel que o ritual é uma arma de dominação.
Ele confere a base para á autoridade do chefe da família; mais tarde, na coalizão
que forma a cidade, o culto cívico·era um dispositivo organizacional utilizado pela
aristocracia para monopolizar o poder politico. É passivei até mesmo falar do ritual como o "meio de produção emocional", paralelo ao conceito de "meio de produção mental" cunhado por Marx e Engels, que garantia a dominação no campo das
ideias. Fustel também ofereceu um importante corretivo para a crença funcionalista de que a solidaiiedade ritual elimina ou ao menos diminui drasticamente todo
conflito. Se o ritual é uma arma que produz dominação, então, ao mesmo tempo,
ele gera uma divisão entre a classe dos dominadores e a classe dos dominados. Portanto, os primeiros conflitos de classe não são organizados sobre uma base propriamente económica, mas na posse da propriedade ritual: o controle ou a exclusão do
controle dos meios de produçãO emocional.
Na verdade, a propriedade ritual estabeleceu a diferenciação de mais do que
dois grupos na sociedade antiga. Fustel fala de quatro grandes revoluçóes que alteraram a participação religiosa e, portanto, toda a estrutura social. A primeira revolução ocorreu por volta de 600 a. c., quandQ a aristocracia dos chefes das famílias

i!(..
Y1("'tomou o poder do rei. Ambas as facções eram definidas pelo ritual: os aristocratas
~:veram os sacerdotes de seus-próprios cultos domésticos, enquanto o rei era o sacer_
W'~,;g dote dos cult~ da coalizão. Essa revolução, que ocorreu em diversas cidad<;s da
1?~; .,. Grécla e da 1taha, fez com que o rel passasse a ocupar uma posição meramente ceri, .
~~?' monial. Em certo sentido, isso significou o surgimento do Estado, na medida em
f,~,;que estabeleceu um.órgão político separado da religião.
~r. ~ . :_

t~W
A segunda revolução colocou os aristocratas contra os clienteS. Esse último grupo'
:{t,!ra formado por pessoas 'que não gozavam dos direitos de' cidadãos porque
'
~)1''' inembros meramente subordinados no interior do culto de urna família aristo'Cnlta, ,
~i';Esses poderiam ser membros de uma ramificação mais recente da família, servos, "
0!;.: ~essoas de fora que foram inseridas no culto da família, mas apenas como subordi~
~: 'lados. A luta para conceder direitos políticos plenos a esses clientes significou libé~~
;i1f-<tá-Ios de suas obrigações para com seus senhores aristocratas, aos quais eram ligados
~l;em virtude de seu status religioso subordinado. Fustel acreditava que isso envolveu a
%.~ lestrUlção do direito original da primogenitura, embora evidências modernas que
"; ' ,enhuma prática corno essa parece ter existido nos primórdios.
~ "~~"

.

.~" , A terceira revoluçilo (a qual não pode ser tão claramente distingnida dasegunda',
~%:fuma vez que ambas aconteceram entre 600 e 400 a.c.) envolveu a batalha da classe
~&<.t:'lebeia para entrar na cidade. Os plebeus eram forasteiros, pessoas que não tinham
~.,.. ~us próprios cultos familiares, que viviam fora dos muros das cidades. Sem uma re~'~"gião familiar, eles não possuíam nenhuma honra social, nenhum direito legal, e ne'!t*4thum lugar na assembleia política da cidade. Especialmente em virtude nas mudan~!iwas no setor bélico, que tomaram os plebeus muito valiosos enquanto uma tropa
f;,,, .lm ponto destacado também por Weber), eles acabaram por conquistar alguns di',itos de cidadania, Esse processo não foi idêntico em todos os lugares; em Atenas
:y,l>avia se estabelecido urna democracia plena (masculina); em Roma; a mais conser:t-vadora das cidades antigas, os plebeus obtiveram algumas concessões bastante limík",das. Foi a vitória dos plebeus na Grécia que prenunciou o clássico período da de~:.. ocracia, So,mente depois dessa revoluçãO política é que surgiu a divisão de classes
tlt:.qseada primariamente na riqueza. É nesse período que encontramos a plutocracia,
if;denunciada por conservadores como Platão e Aristóteles.

:f

;~~ ', Fustel descreve a quarta revolução cómo algo que decorre dessa situação. Os
1" Jadãos agora estavam dividid~s , entre ricos e pobres, classes baseadas na riqueza
-,ão nas distinções rituais, Também existia uma facção conservadora, os aristoJ1.ratas tradicionalistas, que'.periodicamente .conspiravam contra a democracia e
t~"nseguia restabelecer a tradiciQnal oligarquia da participação limitada nos cultos
'\ ,,~cos. Entre essas mudanças politicas, surgiram tiranos populistas que apelavam
? " pobres contra os aristocratas reacionários e contra os novos ricos, O resultado
;diSso foi a destruição final das antigas cidades-estado. Elas foram sucedidas por reih"dos, que já não eram reinados religiosos, mas despotismos puramente políticos.
~, n;a novamente reSistiu a essa tendencia durante certo tempo, mas no final a Re-
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l1<,a acabou cedendo lugar a um imperador, que subiu ao poder a partir de apedemagógicos aoS mais pobres.
Fustel abriu um caminho na tradição durkheimiana que ainda não foi devidaHilen'te explorado. A cidade antiga permanece como urna arma secreta; mesmo que
utiliz:,da de forma parcial, foi crucial para a força de Durkhelm. O argumento geral
que os rituais criam as classes e os conflitos de classe sugerem urna teona sobre
política e sobre a revolução que ainda está por ser cnada. Mas, corno veremos, a
durkheimiana tem seguido nessa direção, ao desenvolver uma teona das
:'o\10

:' cultUI'as de classe.

teorias de durkheim sobre a moralidade e o simbolismo
,.

O sistema de Durkheim culminou em seu último livro, As fonnas elementares
da vida religiosa (1912). O elemento mais poderoso desse livro consiste na demonstração de que a religiãO não é uma realidade transcendental e que deus é o
símbolo da sociedade e ç!o poder que ela exerce sobre os indivíduos. Aqm, Durkheim reúne os aspectos religiosos e cientificos.de sua própria tradição intelectual.
Urna dessas linhas, que remonta a De Maistre e a outros conservadores, afIrma'que
a religião é o fundamento moral da sociedade e que não podemos TIver sem o respeito aó cristianismo tradicional. Na época de Durkhelm, o~ pragmatlSt.as amencanos, como WilIiam]ames, defendiam a ideia de que a rehgtao é algo malS prof~ndo
do que uma mera ciência e racionalidade, e que por ~o não podemos a~nr mao da
vontade de acreditar. Durkheim concordava que haVIa um elementovahdo nessa
linha argumentativa. A sociedade não repousa sobre urna base conSCIente e raclOnal, e a religiãO não teria,desempenhado um papel tão lmportante no decorrer d~s
séculos se tivesse sido meramente baseada sobre um erro. Contudo, Durkhelm nao
despreza a primazia da ciência sobre a religiãO; em vez disso, ele produz uma teon~ .
cientifica sobre a religiãO, concebida enquanto uma poderosa força moral que esta
na base de sustentação da sociedade. A religiãO é prodUZIda pelos ntualS, ISto é ,. por
certas configurações da interação social no mundo real. Essa teona do ntual e ,capaz de explicar toda a variedade de processos de formação da moralidade e das Ideias,
que são socialmente produzidas.
"
,
DurkheiÍn concentrou suas investigações sobre as tribos da Austrália Céntr~l,
que rentemente haviam sido descritas nos relatos antropológicos. Isso Impnmm
certa fraqueza à sua análise. Esses relatos não ofereciam material para que pudesse
ser feito o tipo de análise comparativa reclamada pela metodologla proposta por
Durkheim. Nesse caso, ele acreditou que ao isolar a forma malS pnm1l1va de rehgiãO seria possivel obter os elementos a partir dos quais todo: os outros s~rglram e
desenvolveram-se. Esse pressuposto repousa sobre a aceltaçaO de uma V1Sao evolucionista da história, visão que não é muito aceita atualmente; ele tambem assume
que as tribos australianas são as formas sociais mais primitivas. Na verdade, embora a tecnologia material dessas tribos seja 'extremamente slmples - seus membros

não têm casas, nem cerãmicas e nem ferramentas além daquelas muito bá:,ic;as.;,:,
vivem da caça e da colela no deserto -, elas possuem uma das formas de ,estru llU~
social mais complicadas no nível tribal, que consiste em complexas regras de
mento entre os diferentes segmentos da sociedade. Outro problema é qua VUlrkhp;
tomou para análise algumas das tribos mais atípicas da Austrália, ignorando os
que não possuíam totens ou outros fatores que não se encaixavam em seu
Não obstante, a teoria de Durkheim acabou se mostrando mais forte do que as
Uências que utilizou para sustentá-la. Os estudos empíricos de W. Lloyd
'
black civilízation, A social study of an australian tribe (l937), confirmavam as
clusões gerais de Durkh~im. Mais tarde, o sociólogo Guy 5wanson realizou
análise comparativa para mostrar que, de fato, Durkbeim estava correto, que o
de deus correspondia ao tipo de sociedade: a crença nos espíritos locais ~ nos
tens é encontrada nos grupos tribais mais fragmentados, enquanto o culto á
poderosos e elevados está presente em sociedades mais estratificadas que P'OS:5u"rr
um significativo centro de poder mundano.
O livro As formas elementares da vida religiosa tem uma dupla mensagem.
da teoria que contempla questões da Sociologia do conhecimento. Trata-se
tentativa de demonstrar que a Sociologia é cápaz de oferecer uma resposta
correta sobre as ideias humanas do que a Psicologia ou a Filosofia, seja em Sua
são kantiana, seja em sua versão empirista. Kant afirmou que as ideias existem·
priori, enquanto categorias através das quais as ideias penetram na mente; VUlrkllei:n
concordava parcialmente com isso, na medida em que acreditava nas ideias
do que qualquer individuo. Mas as ideias de espaço, de tempo, de número e
categorias gerais não são universais e imutáveis, mas adquirem uma forma esjlecF
fica conforme a estrutura da sociedade' e mudam na medida em que a sO'Cleaa'le
muda. Do mesmo modo, considera que os empiristas estavam parcialmente
tos, na medida em que acreditavam na existência de um mundo material
'. às ideias. Mas as pessoas não adquirem as ideias a partir de uma simples gel~eI'all-'
zação de suas sensações. O aspecto crucial do mundo material é a própria socieda~ . '
de. O,modo pelo qual os seres humanos são espalhados'ou reunidos produz as ca- .
tegorias que filtram todas as outras experiências.
Os rituais são os mecanismos que produzem as ideias carregadas de significado social, e o conteúdo dessas ideias reflete a estrutura da sociedade. Durkheim '

6. Durkheim e Mauss, em seu estudo sobre As formas de classificaçt'ío primitivas (1903) , que eram

uma versão preliminar da teoria apresentada em As formas elementares, cometem erros parecidos
com as evidências empíricas, nesse caso em relaçãO às tribos indígenas da América do Sul. Eles abriram mão de utilizar seu método preferido. o das variaçôes concomi13ntes, e apenas focaram rapidamente sobre certas e.vidências que. se enquadravam em sua teoria de que as formas de claSSificação
dos objetos corresponde à estrutura da própria sociedade. Contudo, a linha de análise inaugurada
por eles tomoupossivel novas versões que renderam bons frutos, como, por exemplo, o trabalho de
Lévi-Strauss, La pen.stc sa~va~e (The savage mind. Chicago: University os Chicago Press, 1962).
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lfrrmcm que as ideias, uma vez formadas, adquirem uma autonomia parciaL Mais
Claude Lévi-5trauss liberou os símbolos de sua base rituaL Ele tentou deno:nst.r ar como os símbolos, encapsulados nos mitos de uma sociedade, eram mis:ur;ld<)s em novas combinações, que deveriam ser descobertas pelos pesquisadoDepois de um tempo, Lévi-Strauss perdeu o interesse pelas estruturas sociais
produziam originalmente as ideias; seu método "estruturalista" tomou-se
busca pelas leis fundamentais da formação dos símbolos dentro da mente hu. Até mesmo aqui Lévi-Strauss estava seguindo uma das ideias de Durkheim.
havia sugerido que se as ideias adquirem relativa autonomia em relação à' sua
iori:gellIl socütl, não obstante, elas possuem suas próprias leis de atração e repulsãO
<mlLltulas. Durkheim vislumbrou um ramo da ciência sociológica que seria como a
;fl,errlci<1a<le ou a Química, dedicada somente às "representações coletivas" que
,charrtanl0s de ideias. Presumidamente, essa ciência buscaria as leis que determicomo as ideias são carregadas de força emocional que denotam seu pertenci' menlO :'O<:lal (porque são utilizadas nos rituais sociais), bem como as leis que exI'""a.,u como as ideias se combinam entre si quando a sociedade não está presente.
anãlise desse tipo' agora está se tomando possível com o progresso feito na
, análise conversacional enquanto UIna cadeia de interações rituais.
A segunda mensagem de As fonnas elementares ... é sua teoria sobre os rituais
: que influenciou a vertente micro da tradição durkheimíana . A teoria sobre os rituais já está impllcita nas primeiras análises de Durkheim sobre o crime, na medida
ém que afirma que as punições são rituais que fazem com que as pessoas se lembrem das leis e reforçam seu vinculo emocional com elas. Em seus estudos do material antropológico, Durkheim foi ainda mais adiante, argumentando que a socie, dade não se manifesta apenas de forma negativa, enquanto um conjunto de obrigações que se tomam visíveis especialmente quando são violadas. Ela também é uma
força positiva, e o modo comO'essa força é produzida pode ser contemplado nos rituais tais como aqueles que reúnem a tribo primitiva para celebrar seus ritos religiosos. Boa parte desse trabalho de mapeamento desses fenômenos religiosos foi realizada por dois colaboradores de L'Année sociologique, Marcel Mauss e Henri Hubert,
nos quinze anos que antecederam a publicação de As formas elementares .. . O último de Durkbeim sumariza os argumentos teóricos que tinham sido desenvolvidos
por todo o grupo.
Além do impacto dessa teoria sobre os antropólogos que vieram logo depois e
que se dedicaram a interpretar os rituais tribais, ela também teve efeitos de longo
prazo, na Sociologia das sociedades modernas. Ela nos permite ver nossa própria
sociedade com novos olhos e descobrir os riluais que criam nossas próprias cren7. O estruturalismo francês deve ser distinguido do modo como o tenno "estruturalismo" é comu-

mente utilizado na Sociologia americana. O primeiro lidava com estruturas no universo das formas
mentais, enquanto o último lidava com estruturas externas, tais como as redes de pessoas ou de organizações.

". ""

fi,:ação. Não existe somente uma cultura, um grupo social, mas um grande número
: t!,e5$.es grupos. A busca por princípios para estabelecer uma relação entre eles faz
que imediatamente se estabeleça urna classificação. As "classes", ao menos em
sentido mais amplo do termo, são as coisas mais evidentes a respeito da diverda sociedade modema. A era da Sociologia empírica de larga-escala come.
década de 1920, com a moda dos estudos de comunidades, e continuou du. rante os anos de 1930 e 1940'. Wamer era parte dessa fase. Bem como Robert e Helen Lynd, antropõlogos que decidiram estudar uma cidade do meio-oeste ("Middletown") em vez dos habitantes das ilhas do Pacífico. Eles também acabaram por
descobrir a estratificação como uma realidade primária; a mesma coisa aconteceu
em praticamente todos os estudos sobre as comunidades. Não há estlldos sobre coAs bases rituais da estratificação: W. Lloyd Wamer
munidades que não sejam basicamente estudos sobre a estranftcaçao.
Wamer trouxe a perspectiva durkheimiana para a moderna sociedade estratiErving Goffman é uma importante figura nesse desenvolvimento, mas deveficada, ao apresentar seus rituais. Tendemos a considerar a sociedade modema
mos começar com seu professor, W. Lloyd Warner. Warner era originalmente
antropólogo que estudava as tribos australianas, cujo primeiro trabalho de 'A'''''>V . '.J\., como sendo racional e secular. Wamer mostrou que podemos olhar para nos mesmOS com os olhos de um antropólogo, e descobrir os rituais que estão por toda parfoi uma defesa da análise de Durkheim sobre as tribos aborígenes. Ele acabou
te, Um conjunto de rituais é, certamente,. a religião. Para W~mer: O_cristianismo
concluir que sabíamos mais sobre as sociedades tribais do que sobre nossa própria
pode ser submetido ao mesmo tipo de anáhse que se aphca aS rehglOes_ tnbals. A
sociedade, e então se muçlou para os Estados Unidos. Ele e seus estudantesrealiza_
chave para entender a religião moderna, assIm como qualque: outra: sao as cenram uma série de pesquisas, incluindo uma cidade muito tradicional de Mas...
mônias que reúnem a comunidade e lhe conferem uma Identidade slmbóhca. As
sachusetts (uma cidaçle . ~Yankee"), uma cidade média tipicamente americana no
congregações eclesiais modema", reforçam seus laços de solidariedade moral todas
meio-oeste ("Jonesville"), um segmento negro de Chicago ("Bronzetown") e um·
as vezes que seus membros se encontram, todo domingo pela manhã, ou em todas
município segregado no Mississipi ("Deep Soulh"). Warner também percebeu que
as outras cerimônias religiosas que acontecem ao longo do ano. Warner estava para estrutura social de uma sociedade complexa como a dos Estados Unidos não poticularmente atento ao fato de que essas comunidades são parte da estratificação
deria ser apreendida apenas olhando O sistema de statusde comunidades separa- .
na sociedade moderna. Na "Cidade Yankee", as principais linhas de status são lidas, então ele realizou estudos sobre a mobilidade social e a herança na elite emnhas étnicas e as divisões se davam entre os anglo-protestantes (que incluíam a
presarial nacional, bem como um estudo maero sobre a economia corporativa. Q.
maior parte da classe alta), entre os mais recentes imigrantes católicos (que, em
objetivo do trabalho de W. Lloyd Warner nunca foi devidamente compreendido.
sua maior parte, eram da classe operária) e entre os judeus (que eram tanto da clasEle nunca tomou parte em nenhuma das facções da Sociologia americana, e sua
se alta e média, mas que eram duramente segregados).
análise sobre a estratificação foi considerada muito cJ1ltura! e insJ1ficientemente
econõmica para os marxistas ou para as outras abordagens·do conflito que estavam
Diferentes doutrinas religiosas não apenas simbolizavam diferentes grupos sosendo introduzidas naquela época. Em seu estudo, Warner apresentou a estratificiais mas também contribuíam para manter esses grupos separados e estratificacação como um sistema de prestigio e como um conjunto de comunidades bastandos. 'Os rituais religiosos reproduzem a estrutura de classe. Eles fazem isso ao afete distintas: como se as tribos australianas fossem classificadas uma em cima da outar a consciências das pessoas acerca das diferenças morais e culturais, e porque retra, tal como em um totem. Ainda não se deu o devido valor para a importãncia
forçam a estrutura das associações e exclusões interpessoais: Segundo Wamer, o
dessas abordagens para o surgimento dos estudos sobre a estratificação baseada no
que sustenta a estratificação são as determinações de quem s~ asSOCI~ com quem e
status e sobre as redes sociais, que ultimamente têm progredido muito com a utiliqual o grau de intimidade dessas associações. Wamer é o paI da anahse das red~
zação de métodos quantitativos, que permitem que se vá muito além das descri-·
de estratificação, que nos últimos anos tem alcançado uma notável softsncaçao
ções qualitativas de Warner.

ças e nossos limites morais. É claro que esses rituais não·são os mesmo que Os
sociedades tribais, porque nossa estrutura social é diferente e, segundo a pers'leCti'·::
va durkheimiana, esse é o principal fator determinante. Essa influência
durkheimiana ainda não é muito bem conhecida, .embora esteja claramente
sente no título do livro de Erving Goffman, Interaction Ritual (1967). O que há
mais importante nessa linhagE:m da análise dos rituais, eu diria, é o modo como
lida com o fenômeno central das saciedades modernas: a estratificação. Isso faz
com que entre no território da teoria do conflito, mas não como um inimigo, mas
como um complemento muito necessário.

Alguém poderia perguntar por que Warner deixou tão rapidamente o estudo
dos rituais tribais e passou a estudar a estratificação. A resposta para isso é que
quando alguém tenta lidar çom a sociedade modema ou mesmo com uma comunidade no interior dessa sociedade, um fato imediatamente salta aos olhos: a estrati-

8. Esse método de pesquisa começou a ser substitUído na década de 1959, pela utilização de surveys,
Oque permitia a aplicaçãO de métodos estatisticos mais sofisticados. mas nesse processo se perdeu o
sentido verdadeiro do grupo, que estava presente nos esl~dos das comunidades.
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com as pesquisas de survey realizadas por Edward Laumann e outros. Essas
quisas revelaram aS múltiplas dimensões da rede de estratificação na qual vnre""
hierarquias entre classes sociais, subdivididas segundo caracteristicas étnicas
ainda outros enclaves que caracterizam as relações sociais. Atualmente, OS
associações mais intimas são aquelas da família. CaracteríSticas étnicas e de
são reforçadas cotidianamen.te pelos casamentos, por quem casa com quem.
As religiões exercem um poderoso papel na consolidação dessa base das
ções mais Intimas, porque elas têm uma preocupação especial com a m'm,.telo,
da família. As famílias pertencem a uma Igreja corno um todo; ao menos nas
lias mais devotas, as cerimônias religiosas permeiam toda a vida familiar. Rezar
tes de ir para a cama, dizer palavras de agradecimento antes do jantar: essas
mônias utilizam o "capital ritual" da Igreja para reforçar a Unidade da famllia.
pai de urna família tradicional tem sua autoridade reforçada pelo fato de que
senta na cabeceira da mesa e preside as orações de agradecimento. Essa Imag.,~
não é muito diferente daquela apresentada por Fustel de Coulanges sobre os
gos antigos. Os principais feriados religiosos quase sempre são celebrados nor ri 'h.
ais que acontecem no seio da família: o Natal (um ritual de troca de presentes
a família) , o dia de Ação de Graças (uma festa de reunião da família), a Páscoa
brincadeiras com o coelhinho da páscoa e os doces para as crianças, somados à
dição de ir até a Igreja usando as melhores roupas). Até mesmo o Dia das Brux,lSi'
com as fantasias de fantasmas, é um outro festival de presentes para as cri,anças;;:.
que surgiu a partir de uma tradicional celebração cristã dos mortos. Em outras
lavras, a Igreja envolve a família com cerimônias concebidas para mantê-Ia urncLa<
O nascimento é consagrado com o batismo, a adolescência com a confirmação
bar mitzvah, a união conjugal, com um casamento na igreja, a morte cama fUIler:lb
Wamer chama atenção para o fato de que os próprios símbolos das religi,oes, '.
ll(odemas refletem a família. O protestantismo tradicionàlo Pai que "está no Céu";
austero, disciplinadof'e moralizador, reforçando a autoridade humana da figura "
pai em cada casa. O catolicismo coloca mais ênfase na forma com que cada famíliá;
human~ é sujeita à Igreja centralizada que estabelece a mediação com o poder de
Deus; através de uma hierarquia formada pelo papa, pelos bispos, pelos padres e
, pelos santos. O principal símbolo da família no catolicismo é Maria, a mãe, que é a
mulher perfeita porque, ao mesmo tempo, é virgem: trata-se de uma idealização da
família, sem que se coloque a ênfase nas inclinações sexuais. Dadas essas diferenças no tipo de estrutura familiar simbolizadas pelas diferentes religiões, Wamer
obse~ que não é de surpreender que os grupos étnicos baseados nessas religiões
sepm !ao diVididos. Ele tambem afirmou que se a estrutura familiar vier a se modificar, as concepções religiosas também irão mudar.
Wamer também analisou rituais seculares, mas sempre levando em consideração seus efeitos sobre a estratificação. Cerimônias patrióticas corno O desfile de 4de julho, o Dia do Trabalho, e outras comemorações históricas são cerimônias desenhadas pa:a voltar a atenção para a comunidade como um todo. Na "Çidade
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esses desfiles e rituais incorporavam praticamente todos os grupos da co!Illmida,de, mas sempre sob símbolos históricos que exaltavam o papel da aristo' cracia Wasp'. George Washington e Abraham Lincoln foram seres humanos co!Iluns, mas que foram apresentados como imagens idealizadas das virtudes protes. Ao celebrá-los, não se estava somente celebrando o país, mas também os
líderes Wasp, que tinham um objetivo ao continuar a mauter esse estilo de
altamente ritualizado. Cerimônias patrióticas são armas rituais da dominaçãO
" classe; elas suprimem os sentimentos de conflito e dissenso ao enfatizar a unidade do grupo, e com isso implicitamente conferem legitimidade à classe que lide, ra os rituais e exemplifica a cultura neles expressa. Pela mesma razão as classes su, periores têm um particular interesse em cuidar dos tumulos de seus ancestrais,
l
porque a honra desse "culto aos mortos" se reverte em honra para eles, os vivos '. ,
Erving Goffmann e o culto cotidiano ao indivIduo
Wamer, portanto, introduziu os rituais antropológicos na análise da vida cotidiana modema. Seu assistente de pesquisa na Universidade de Chicago por volta
de 1950, Erving Goffman, foi quem levou essa análise um passo adiante. Warner
lidou com o óbvio, com os rituais formais presentes em nossas vidas. Goffman encontrou rituaís cotidianos sobre os quais não temos consciência, rituais que permeiam cada aspecto de nossos encontros sociais. É claro que nem todos os aspectos de nossas vidas são igualtnente ritualizados, e nem todas as pessoas participam
desses rituais da mesma forma. Mas isso faz com que a análise de Goffman sobre a
"interaçao ritual" seja particularmente útil, porque especifica a estratificação que
se dá entre diferentes pessoas em diferentes situações.
O ritual da vida cotidiana formulado mais claramente é aquele a que se chama
de polidez ou boas maneiras. Nesses rituais, destaca Goffman, apresentamos pequenas idealizaçoes de nós mesmos e das outras pessoas. "Como vai?" não é uma
pergunta literal; é uma fórmula simbólica, que significa que uma pessoa concede à
outra status suficiente para tratá-la como um individuo (ao contrário, por exemplo, de uma situação comercial em que alguém se dirige a alguém na bilheteria e
sem qualquer cerimônia diz "dois ingressos para o próximo shaw"). Em rituais
desse tipo - e há muitos - cada pessoa que toma parte na interação concede defe9. t: a sigla em ingles que significa "wh;ite, anglo-saxon and protestant". ou seja, "branco, angla-saxão
e protestante". e designava um movimento surgido no século XX para combater a raça, a nacionalidade e a religião diferentes.
10. Wamet vai ainda mais adiante, ao afirmar que as pequenas cidades são particularmente inclinadas a contribuir nas guerras, justamente em virtude da oportunidade que concedem à realização desses rituais políticos. Esses rituais geram um sentimento de solidariedade e de exaltação do indivíduo
como parte de algo maior, o que geralmente não existe nas comunidades isoladas. Aqui Wamer orerece uma explicação c1ararpente durkheimiana para o problema do nacionalismo conservador identificado por Marx entre os camponeses da França, tal com~ discutido em O dezoito brumdrio.

;ência à outra, e ao mesmo tempo obtém certo status para si, ao mostrar que é uma
:pessoa que conhece devidamente as formalidades. Todas as conversações podell1
.' ..' '",,'.Ciser ritualísticas nesse sentido, tal como quando duas pessoas em um coquetel tro"
"·;;fj;ig cam i'.lformações sobre seus trabalhos, sobre suas cidades natal ou sobre o clima, o
..,
ue nao tem nenhuma relevãncia para nenhuma delas enquanto urna informação'
ho .entanto, essa troca pode ser muito satisfatória para ambas se o que estiver acon~
tecendo for uma negociação de um laço ritual entre duas pessoas suficientemente
.. ' .interessada~ no status uma da outra.

·::r-:.;~r;i':

Ao afirmar isso, Goffman não.está sendo cínico, embora muitas vezes ele tenha
··:··:,.~:t; ;Uido equivocadamente interpretado desse modo. Ele está seguindo explicitamente
./;,f<:/ o argumento de Durkheim, segundo o qual, na sociedade moderna, os deuses dos
. ·'?;l.S;"grupos isolados deram lugar à adoração de único "objeto sagrado'" que todos teH
'/>f; i.m os em comum: o eu individual . Ao mesmo tempo, Goffman percebeu que as
<{:~::7pessoas nao abrem mão de seu autointeresse simplesmente porque estão partici:;~A;f:pando de rituais. As interações riruais são armas que as pessoas utilizam para mar(t.~'~;Fr pontos: fazer os contatos certos, causar embaraço ou até mesmo destruir os ri- .
.:i~3/~vais, para afirmar a própria superioridade social. Crenças e objetos sagrados são
, '~.;~" :,~.criados pelos rituais: nas sociedades tribais (ou em nossas igrejas), é .o ritual que
:) ;{(:~/cna deus ou o espírito; nos encontros cotidianos. o ritual cria o eu. Para Durkheim, '
;«':~;1-'m ritual é um tipo de configuração de seres humanos que voltam seus corpos, Sua
." tenção e suas emoções para uma mesma direção. Goffman acrescenta uma obser,
ção ainda mais materialista: os rituais são análogos ao teatro. Nós realizamos
' l; ,f.",iperformances, mas elas exigem a utilização de um figurino e de um cenário reais:
, , :.,+i.:~·~oupas, o palco, uma plateia e um lugar onde os atores podem guardar seus equipa··.:\i,';';mentos. Portanto, é isso o que significa a clássica distinção de Goffman entre "pal_ JH;:~: êO" e "bastidores": a primeira é a parte da frente de uma loja, onde o vendedor per,· ·~~x,~uade seu cliente, e a segunda. é a parte de trás, onde os empregados dividem seus
.··"::':!:\/i;l;E:rritórios de venda, estabelecem porcentagem das vendas e se comportam de uma
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;:', :;:'/~ ···-l. Muitas vezes se afinnou que Durkheim era hosúl ao indivíduo porque ele enfatizava muito a 1.n-

.~ !':.; ~"

ência controladora da sociedade. O modelo dos rimais sociais foi tomado de empréstimo dos autoe trabalhavam com a "psicologia das multidões", tais como Gustave Le Bon, que enfatizava
:-:,, ~\;,/que, quando está em meio a uma multidão, o individuo é tomado por uma emoçãO coleliva e deixa
: "C", :;.:,::~~>;\le agir conforme suas decisões racionais. Mas Durkheim não compartilhava dessa aversão às mas._.::,: ,~;.
que esses autores utiliz.avam CGmo argumento contra a democracia. Durkheim tentou demons~_<'.':. ~. :. 'ar que a própria sociedade criou conceitos que são instrumentos de racionalidade; mais do que isso,
. ~ )~..çj\~. própria mudança na estrutura social produziu a sociedade modema com sua complexa divisão do
'~~·: 'i·. ;t<:~~~abalho e foi isso o que pennitiu a emergtncia do individuo autónomo. Goffman desenvolveu detalha- .
._),ri;~;Yt,,9amente esse insight de Durkheim, documentando todas as formas com que a sociedade, longe de ser
.. ~ ,.,nista dos individuas, garante uma reverência ritual a eles. Isso não quer dizer que a sociedade
..,<~
na não seja repleta dos perigos da manipulação politica e burocrática, e até mesmo do {otaUta~, .<~. ;
mas isso apenas significa que há uma guerra entre as diferentes partes da sociedade - mas isso
: -;; é\ ~~{{um argumento meu, não de Ourkheim ou Goffrnan. Por todas essas razões, a sociedade modema é
_.;::"X~l;.:q~ longe muito mais individualista do que qualquer sociedade pré-moderna. .
: ':'.~." ~C .

•

.

i'~~/~o

.,

maneira mais informal, depois de terem feito a manipulação. Em outra esfera, há
urna distinção análoga entre a sala de estar muito arrumada e a mesa muito bem
posta onde acontece o ritual de um jantar que afirma e reafirma o status do anfitrião diante de seus convidados, e os bastidores do banheiro, da cozinha e do quarto, onde antes e depois todo lixo físico e emocional é depositado.
Os rituais, portanto, são performaQces. Eles não têm apenas consequências sociáis _ criando imagens ideais sobre o eu das pessoas, negociando laços sociais,
controlando os outros -, mas eles também requerem alguns recursos, tanto propriedades materiais quanto habilidades culturais. Eles mantêm uma sociedade unida,
mas fazem isso de um modo estratificado. Rituais são armas que sustentam e renegociam a estrutura de classe. Eles não apenas criam o eu, mas classificam os diferentes tipos de "eu" em diferentes classes sociais.

Rituais de interação e culturas de classe: Collins, Bernstein e Douglas
Goffman não chegou a enfatizar a estratificação que emerge a partir dos rituais, .
mas sua análise abriu o caminho para um desenvolvimento nesse sentido. O próprio material empírico a partir do qual ele desenvolveu o modelo de palcolbastidor
foi retirado a partir de situações de estratificação: estudos sobre os trabalhadores e
administradores de fábricas, que desempenhavam uma performance quando estavam na presença uns dos outrOS, enquanto mantinham um comportamento muito
diferente quando estavam em seus grupos informais"; esrudos das profissões de
muito prestígio (tais como a profissãO de médico) que mostram como se tenta preservar a imagem pública ao esconder cuidadosamente quaisquer atividades que
poderiam diminuir sua autoridade e sua onisciência; estudos sobre as pessoas de
classe alta que mantêm elaborados rituais de fachada, ainda mais se comparados
com as pessoas que gozam dos status mais baixos, tais como os p~cientes das instituições mentais, que são pessoas que perderam todos os recursos de privacidade
que podiam utilizar para controlar sua imagem pública.
Essas análises podem ser perfeitamente combinadas com várias outras informações a respeito das diferenças culturais entre as classes. A teoria que emerge é a de que
há duas principais dimensões que estabelecem as diferenças entre as pessoas. Ambas as
dimensões são relacionadas aos rituais dos quais as pessoas participam. No decorrer
dos últimos ~nos, vários aspectos dessa teoria têm sido desenvolvidos por mim, pelo
sociólogo inglês Basil Bernstein e pela antropóloga social Mary Douglas.

12. Os mais famosos desses estudos foram aqueles que tiveram início na década de 1930, realizados
por Elton Myo em Hawthome. Mayor também era um austraHanista, como Uoyd Wamer, e seguid~r
de Durkheim. Sua descoberta do grupo informal que está no substrato da estrutura fonnaI da orgamzação é uma aplicação direta à Vida moderna do argumento de Durkhei~ .de ~m ritual e um laço ~o
Tal de solidariedade que estão sempre na base de qualquer interação utlhtansta , puramente prátlca .
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Uma importante dimensão consiste naquilo que chamo de rituais de poder.
classes sociais'são divididas de acordo com o quanto dão ou recebem ordens.
pode ser um continuum: algumas classes dão ordens a partir do topo de urna
de comando de grandes organizações, algumas outras ocupam um nível~nt:enne,diá;
rio e repassam as ordens, enquanto há outras que nunca dão ordens, apenas
bem. Isso nos oferece uI!} equivalente goffrnaniano para a versão da teoria do ContUi, .
to de Ralf Dahrendorf: a principal dimensão da estratificação é o poder orÉ:an:izaclo.\
. Ele !l0de ser baseado na propriedade, em controle politico ou militar. Portanto,
'contramos o mesmo alinhamento geral das classes nas sociedades capitalistas e
alistas, dado que a propriedade privada é apenas uma das bases que pennite a
guém dar ordens. Em ambos os casos, aqueles que dão ordens são os encarre!\ados
dos rituais organizacionais. Eles constituem a "classe oficial", aquela que d~fendc
ideias da organização e a crença em suas formalidades. Nos tennos de Goffinan, essas pessoas são as personalidades de "palco". No extremo oposto, as pessoas que:
. apenas recebem ordens (os trabalhadores, os soldados rasos) são alienadas dos ideais
oficiais em nome dos quais elas são ordenadas. Como não possuem nenhum controle da "propriedade ritual", elas se .afastam do mundo do 'palco" e identificam-se .
mais com o mundo dos "bastidores" fonnado por seus grupos infonnais.
. A segurida dimensão da classe social acrescenta uma dimensão horiZontal a esse
alinhamento vertical do poder. Independentemente do fato de que as pessoas controlam os rituais ou são .controladas por eles, há ainda a questão do número e dos ti·
pos de ritual dos quais participam. Algumas pessoas estão no meio de grandes redes '
sociais, no ãmbito das quais conhecem pessoas e circulam em todas as direções. Ou- .
tras pessoas permanecem restritas a suas pequenas comunidades locais, interagindo
corri os mesmos individuos e vivendo 'no mesmo espaço durante anos a fio. É claro
que essa é uma dimensão utilizada por Durkheirn para comparar as diferentes sociedades, mas que agora é aplicada ao estudo das posições dos diferentes individuos no
âmbito da mesma rede. Tal como destacou Herbert Gans, as pessoas das classes tra. balhadoras nas grandes cidades não possuem a mesma variedade de conta tos profissionais que os membros das' classes mais altas; eles se parecem mais com camponeses que foram morar em uma metrópole inoderna. Em função dessa diferença na estrutura social local, diferentes classes sociais têm mentalidades diferentes.
Portanto, os membros das classes mais altas possuem um tipo de cultura que
se parece mais com aquela que Durkheim afinnou ser característica das sociedades
em que há uma divisão do trabalho complexa: ideias abstratas, individualismo,
pensamento em tennos de consequências de longo prazo. As classes sociais mais
baixas; vivendo em seus bairros isolados, têm uma cultura que se parece com o
modelo das sociedades tribais: uma grande tendência ao confonnismo social, símbolos altamente reificados, o hábito de pensar em termos concretos em vez de pensar abstratamente. Basi! Bernstein tem mostrado que esse modelo durkheimiano se
aplica às diferenças na linguagem entre as diferentes classes. As classes mais baixas
utilizam um "código linguistico restrito", um tipo de fala que se refere a pessoas e
coisas particulares e que pressupõe que o ouvinte conhece os detalhes locais da-
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sobre o que se está falando. As classes sociais mais altas utilizam um "código
•Pllg11ístico elaborado" , cuja fala envolve muitas abstrações e que transm'te a mforsem depender do contexto local. Utilizando exemplos extremos, essa é a di: fererlça entre uma fofoca elaborada com as gírias locais e o dlScurso tecmco dos
.•.
. ' especializados; a primeira contribui para manter unida uma pequena
'. comunidade e é praticamente destituída de qualquer significado para aqueles que
" são de fora, enquanto o segundo é um tipo de moeda negociada para estabelecer la.
ços com grupos de especialistas da mesma área no 'mundo todo".
.••.. . Aqui podemos ver de outro modo que a teoria da estratificação durkheimiana
· complementa o modelo do conflito. O modelo de política apresentado por Marx e
, Engels destacava a vantagem das classes mais altas pelo fato de serem mobl!uadas,
· enquanto as classes mais baixas não o s~o . Portanto, uma n:ln~na mUlto rest~lta
seria capaz de dominar a ampla maioria. O modelo durkhelm..~o desenvolv,do
· por Bernstein e por mim afirma que essas diferenças estruturalS nao se dã~ somen· te no caso do poder político, mas afetam também o perfli cultural das diferentes
classes. O grau e o tipo de participação dos individuos nas interações rituais determiuam suas culturas de classe.
A antropóloga Mary Douglas tem apresentado uma clara demonstração dessas
duas dimensões da cultura. Ela mostra que esses dois aspectos da estrutura sOClal
não apenas afetam as crenças e os rituais da sociedade modema, como também explicam por que há uma variedade de culturas tão grandes entre as d,ferentes SOCIedades tribais. Durkheim apresentou uma comparação muito geral em A divisdo do
trabalho social: de um lado estão as sociedades sociais (todas agrupadas em um
mesmo tipo) que produzem uma consciência coletiva altamente repressiva e par:i'. cularista e, no outro lado, estão as sociedades modernas, com uma grande d'Vlsao
do trabalho, que produz uma consciência coletiva abstrata e individualista. Como
vimos, o resultado moq.erno dessa comparação é demasiadamente genérico, uma
vez que as classes sociais mais altas têm um perfil cultural muito distinto daquele
das classes sociais mais baixas, dado que estas se assemelham mUlto ma,s com o
tipo de estrutura "tradicional" . Douglas demonstra a existência desse mesmo tipo
de diferença entre as SOciedades iradicionais". Algumas dessas sociedades cons-

13. É claro que os pr~ftssionais e 05 membros das classes mais altas geralmente possuem seu próprio
tipo de fofoca local. Mas o que é importante notar é que as pessoas das classes mais baixas possuem
apenas esse "código restrito" que man~ém o grupo local unido e isol~do ~os outr~s ~rupo~; .as classes
mais altas tem seu próprio código interno, seu correspondente do
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restrtto de gmas e fofo-

cas, mas seus membros também t~m acesSo a "códigos elaborados" que os permite negociar com pessoas que estão· a longa distância. e com quem talvez. nunca cheguem a se encontrar.
14. O livro A divísdo do trabalho, de Durkbeim. assim como O espirito das leis. de Montesquieu, e Comunidade e sociedade. de Tõnnies, descrevem apenas dois tipos de sociedade: o tipo pré-moderno e o lipo
moderno. Essa é uma tremenda simplificação da história. Embora o evolucionismo de Durkheim o tenha levado a acreditar que o tipo de solidariedade medlnica ê. mais pronunciado entre as sociedades lribais, na realidade, as características descritas por ele, especialmente o sistema legal repressivo, são mais
comuns nos estados agrários estratificados, que são ama forma de sociedade mais complexa.
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trangem muito estreitamente o individuo, com religiões que ritualizam cada ação
da vida cotidiana e não deixam qualquer margem para a escolha, uma vez que tudo
o que escapa a essa regulamentação é considerado tabu, impureza, pecado. ,Outras
sociedades são menos severas e mais individualistas, baseadas na crença em espíri_ .
tos benignos em vez de eSpíritos punitivos, ou são até mesmo céticas quanto à exis: .
tência de espíritos. Durkheim estava equivocado ao pensar que houve apenas uma
simples evolução de um tipo de sociedade para outro, e que a consciência coleUva '
repressiva seria uma característica de todas as sociedades tribais, enquanto uma
consciência secular e individualista seria uma caracteristica exclusiva das sociedades modernas.
'
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Mas a análise das diferenças na estrutura social, em relação à qual Durkheim
foi o pioneiro, permanece ainda muito útil, mesmo que seus lipos não fonnem
uma sequência temporal. As sociedades tribais que possuem os rituais mais repressivos e as crenças mais punitivas são aquelas que consistem em agrupamentos
muito densos - o que, segundo Douglas, acontece nos ambienteS em que há uma
grande preocupação gerada pela escassez de recursos; as sociedades tribais nas
quais o individllalismo é proeminente são aquelas em que as fronteiras do grupo
são mais permeáveis, em :que as pessoas entram e saem conforme sua vontade. Há
ainda uma outra diménsão'que diferencia as diversas sociedades tribais: o quão desiguais elas são na distribuição do poder entre seus membros e; ainda, o quan'to
mantêm uma atitude de conflito em relação aos grupos ex\emos. Na verdade, essa ,
é a primeira dimensão do par que eu esquematizei acima, uma dimensão que determina a extensão da participação dos individuos nos "rituais de poder". Portanto, as tribos variam não 'apenas em função do controle exercido pelo grupo sobre
os individuas, mas também em virtude do grau de dominação interna e do conflito
implícito. As culturas tribais (em geral isso quer dizer as suas religiões) se espalham entre os seguintes extremos: (1) da mais altamente colétivizada até a mais altamente individualizada e (2)' daquelas que têm os líderes mais poderosos até
aqudas que têm uma relativa igualdade entre todos os membros. Cada sociedade
tem sua própria forma particular de simbolismo.
O modelo de Douglas é suficientemente geral para explicar tanto as culturas
religiosas quanto as culturas seculares em todos os tipos de sociedade, inclusive as
variações no interior de nos,sa própria sociedade; 'Ela afirma, por exemplo, que o
tipo de controle que as pessoas exercem sobre seus próprios corpos depende da estrutura do grupo no qual ela habita. Nas sociedades tribais, o contraste se dá entre
aqueles grupos nos quais o transe é interpretado como uma possessão por espíritos
que trazem poderes benéficos para o grupo, em comparação' com os grupos (aqueles mais autoritários) em que qualquer desvio de um estrito controle sobre as emoções e sobre o corpo é considerado um sinal de pecado e impureza. Esse mesmo'
contraste é encontrado em nossa sociedade: grupos altamente ascéticos e moralistas yersus aqueles que premiam a livre expressão individuál e em «f~zer seu próprio
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,': caminho": Cabelos longos versus cabelos curtos. Roupas mais modernas ou mais
", conservadoras; diferentes formas de arrumar os móveis de casa - tudo isso pode
, ser explicado com essa análise estrutural da cultura.
O esquema de Douglas é resolutamente multidimensional. As sociedades se
diferenciam umas das outras ao longo de dois diferentes contínuos; portanto, não
podemos colocar todas as sociedades em uma única linlia, mas devemos conside, " rar que estão espalhadas ao,longo de uma grade bidimensional. O mesmo se aphca
" à teoria das culturas de classe de nossa própria sociedade. A sociedade moderna é
constituída por. diferentes "tribos" que podemos inapropriadamente chamar de
"classes" por conveniência, mas que na verdade se diferenciam umas das outras
em virtude de inúmeras caracteristicas. O lugar que cada individuo ocupa nesse espaço estratificado pode ser único, porque cada individuo pánicipa de uma combinação particular de rituais. Há uma outra razão pela qual o mdlvlduahsmo é uma
caracteristica predominante da sociedade modema: nenhuma pessoa é exatamente.
igual a outra porque a estrutura social diferenciada expõe cada pessoa a'conexões
com diferentes grupos. Não obstante, os individuas interagem uns com os outros,
mesmo que tenham características culturais diferentes uns dos outros: Como isso
acoíitéce e como isso reproduz a ordem estratificada de uma sociedade é assunto
de um outro tipo de aplicação da tradição durkheimiana.
Redes de trocas rituais: a articulação micro/macro
Uma questão crucial para Durkheim - depois de ter escrito sobre Direito, crime e suicídio na década de 1890 - foi a de como o individuo se encaJxava em rudo
isso. Seu mQdelo mostrava que a sociedade se impõe a partir de fora, exerce constrangimentos exte",os e cria ideias e sentimentos coletivos. Mas cada pessoa não.
,está constantemente na presença de outras, nem é completamente gUIada por essaS
pressões. Como, então, explicar esse aspecto individual do comportamer:to? E
dado que as ideias também são usadas pelos individuas para elaborar seus propnos
pensamentos - em situações singula~es e de forma criativ~ - em que medlda podemos atribuir a elas uma base social? E nesse aspecto que ha um cruzamento entre o
nível micro e o nível macro, vistos a partir da perspectiva da macroestrutura. No
começo do século XX, Mauss já havia começado a trabalhar nessa questãO". Seu
objeto não era a complexa sociedade moderna onde o indivIduo re~na soberano,
mas os agrupamentos tribais onde a individualidade supostamente nao unha valor
15. Foi Marcel Mauss quem fez boa parte do trabalho que serviu de base para a redação de As fonnas
dementares da vida religiosa, de Durkheim. e ele assumiu a responsabilida~e por escr~er u~ grande
número de resenhas analfticassobre estudos antropológicos para a Annee. Atnda não rOl mvesugado suficientemente o quanto Mauss fez tudo isso de forma meramente instrUmental, muito antes da mon~
de seu tio. Embora ele não tenha a mesma importância que Engels teVe para o pensamento de Marx, ~
uma grande distorção tentar isolar um penSamento "durkhe~miano". sem ~onsiderar o quan~o este fOI
penneado pela influência de Mauss na última -parte da carreira de Durkhelm (de 1890 em dIante).
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diante ,d o podér do 'grupo. 'Se ações e pensamentos individuais podem
;nconu'a.ios aqui, o mecanismo que os produz deve ser colocado em destaque.
Mausse a magia das trocas sociais

Mauss encontrou aquilo que es}ava procurando na esfera da religião. O
" ,W:;';;plerlC da oração parece mosuar um tipo de ação que é individual e privada: na ver" "
,';,:;, p.aue, mostralldo que há até mesmo rituais que não são sociais. Mas em vez de cori- '
:\:.t~)·,~~~:~;:~a teoria básica de Durkheim, a explicação da oração a reforça e amplia. Em
,:
lugar, é somente segundo nossa concepção moderna que as orações sã~
{:,(\;;j:, ~ll;;o:experiência interna: falar com Deus na privacidade do próprio coração. Mauss
,
que historicamente as orações eram sempre públicas c verbalizadas;
.
:f',,:; ',~,)cied:ad,!s chegavam até mesmo a considerar as orações privadas um sacrilégio.
C"' o~,c."n privada, individual, é uma extensão das cerimônias públicas, nas quais
;" {':: ,conc<:pções coletivas são absorvidas pelos individuos e alojadas em suas próprias
:: , :"?i:~o,nsciê:ncias,, Seria possível até, mesmo afirmar que O desenvolvimento de rituais '
:'>"''-','',''i< como as oraçôes, que são fórmulas verbais mais do que cerimônias, abrem ()
,:.:;" ::in1in,ho para que () indivíduo se aproprie deles; é com base na internalização das
JlmrlUlas coletivas que o individuo moderno adquire a capacidade de se guiar a,
L',,[íart:ir de um giroscópio motal interno e de pensar por si mesmo.
Mauss apresenta um argumento semelhante em relação a uma prática ainda
;' ii~::\~:~:~~'~~~~~:~:; a magia. A magia parece escapar à influência da sociedade. Sua naé antitética à dos rituais religiosos: Enquanto os rituais religiosos são quase
;0:,:::;:};$êmflreco'leti,vos e oficiais, a magia euma prática privada - geralmente ilícita - rea\i,~~~::~ por magos para o benefício ou para o prejuízo de alguém em particular, e
,;,
para o benefício (ou prejuízo) da comunidade. Contudo, Mauss e Henri Hu,':.',~:Wi:~~~~a~~fi~,:rm~am que a magia depende das mesmas coisas, ideias e açôes que a religião,
"
sempre um derivado,de alguma religião; os invocadores do demónio e os
;:?é:;;,:~tuais de magia negra da Europa Medieval são claramente parte do universo cris~.;;!'i,:,~;:~~~a~~s~sl;'~m COmO o xamã da tribo que invoca forças que estâo em continuidade com
':
religioso de sua tribo. Na verdade, o poder mágico que é invocado - seja
<t ::]))).atar uma vitima, trazer boa sorte, fazer alguém se apaixonar ou qualquer um dos
"f",';;;,!J'a.di,:ioloais propósitos da magia - é uma versão da for~a espiritual que algumas
;,i.' j tiib,)s chs ilhas do Pacífico Sul chamam de mana. Mas essa força espiritual é ela
;'0pr(,pri'a social: e a concepção mais geral do poder da sociedade sobre os individuos,
",·'.- .-Á' relilriãn oficial a utiliza para propósitos coletivos, enquanto os magos as mobili!;;/!/;:;",m para finalidades privadas,
Para Durkheim e Mauss, a religiãO não é uma ilusão, Ela simboliza algo real: o
"'Pou'er da sociedade, O mana também possui uma realidade concreta. É a energia
;;" eniocional que Circula entre as pessoas e as move, de forma aparentemente misteri,,'!, ," ~"_' a partir de fora. Mauss afinna.que a magia geralmente funciona, ao menos em

" ""'" í,;\" grau suficiente para que as pessoas continuem a considerá-la eficaz. Os magos, :

nOs contextos sociais em que as pessoas acreditam neles, não são uma fraude; isso
porqué eles acreditam sinceramente em sua magia eexercemuma força emocional
sobre as'pessoas. A magia é uma substância real que clrcula illYlSlvelmente na aunosfera ,social: um contágio emocional que viaja pelas ideias coletivas, Para os membros da tribo que acreditam nisso, receber a notícia de que alguém fez um boneco
de vudu de um determinado individuo já é considerado um prelúdio da morte desse individuo.
Do ponto de vista da teoria sociológica, a magia não é apenas um costume es-,
rranho, Ela ensina uma lição: que um fenômeno que é social em suas origens pode
passar a ser alojada na consciência individual, onde se torna parte da personalidade
de alguém e das estratégias pessoais na luta para obter vantagens sOCiaiS. Ela também demonstra que as forças sociais não apenas pairam sobre a sociedade como'
uma nuvem, maS também circulam entre os individuos. São forças quantificáveis,
que variam de intensidade de um individuo para outro. O mago, sentindo-se pleno
da força da magia que controla, tem mais poder, mais autoconfiança e mais energia
que os outro. O mesmo vale para quem faz a distribuiçãO oficial do mana. O chefe
da tribo é considerado mais sagrado, mais poderoso e mais digno de exaltaçãO do
que os homens comuns justamente porque possui mais mana. Em suma, ele é
quem capturou mais daquela energia emocional que circula socialmente e que foi
produzida pelos "geradores elétricos": os rituais, A análise da magia e do mana realizada por Mauss mostra o mecanismo subjacente àqueles individuos mais exaltados, a quem Weber chamou de carismáticos. Isso nos recorda que o carisma não é
uma dádiva .divina, como Weber nos dá a entender, mas é uma parte de um sistema
de estratificação ,soeial e de distribuição de energias e crenças produzidas socialmente.

Portanto, o indivíduo é interpretado como o portador de forças que têm sua
fonte na macroestrUtura, O argumento de Mauss também se estende em uma outra
direção, para mostrar quais os mecanismos.que constituem a própria macroestru-

tura. A versão mais famosa dessa explicaçãO se encontra em seu artigo de 1925, "O
dom",Já em 1914 Mauss havíaproposto a teoria de que o mana, quando cristalizado na forma de objetos materiais, constituíra a origem primitiva daquilo que posteriormente se tornou o dinheiro. Em outras palavras, a economia seria fundada na
, religiãO, em um sentido bastante literal. O dinheiro é considerado um meio de troca, um padrão universal e um armazenador de valor que torna possível converter
todos os bens sem que seja preciso realizar o complicado processo de escambo. A
economia monetária cresceu lentamente, passando por diversos níveis até chegar à
forma de um papel que pode ser facilmente convertido e facilmente manipulado na
, forma de ações, de opções futuras e toda essa parafernália do capitalismo. O "dinheiro" tribal analisado por Mauss era relativamente volumoso e complicado de
administrar. Mas esse dinheiro também é social, na medida em que possui o prestigio e a sacralidade que somente a sociedade pode conferir. E ele inspira a confiança
social, que é a característica mais importante que o dinheiro deve possuir para que
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O kula é um paradigma das estruturas econômicas em geral. O cerne dessa estrutura é o seguinte: um laço social deve ser negociado antes que possa acontecer a
.negociação por vantagens sociais. Utilizando uma linguagem mais modema, pode. riamos afirmar que isso valida o argumento de Max Weber: é preciso que um siste.ma religioso ou outro sistema de status organize a economia antes que esta possa
operar. Grupos de status são mais fundamentais do que as classes, na medida em
que estas só podem surgir a partir dos primeiros. Weber defirtiu os grupos de status
como comunidades que se associam segundo determinado estilo de vida e seguem
um código de honra. Enquanto o mercado tem como princípio a mera busca do autointeresse. a marca característica do grupo de status é precisamente a ausência de
uma forma de barganha mais explícita. Em outros termos, os membros do grupo de
status dão presentes uns aps outros, do mesmo modo que os chefes trobriandeses
descritos por Mauss, com a diferença de que no caso moderno se trata de presentes
oferecidos em festas, presentes de Natal e todo tipo de trocas cerimoniais que consti-

· eja universalmente reconhecido. (Compare o dinheirocom o escambo, onde não
; e aceltava um bem a menos _que se tivesse necessidade dele ou se se tivesse a certe-

a de que esse bem poderia ser trocado com outra pessoa que·poderia· oferecer o
que é necessário ao indivíduo que faz a troca.) De forma esqüemática, é POSSív~1 di'z er que o dinheiro adveio da magia, porque a magia consiste no uso individualiza_
do do mana coletivo.
.•
. . ..
.
Os pri,?eiros objetos que desempenhavam a função de' dinheiro era;" simila_
· es às joias: óbjetos extremamente preciosos que a saciedade considerava possuir
· ma qualidade estética que ultrapassa os níveis ordinários". O que toma eSSes ob· tos preciosos não é meramerne sua escassez, o significado SQcia1.conferido a eles:
les consistem em itens carregados de confiança social. Em função disso, eles estão
aptos a servir de ligação entre uma situação e outra. Eles constroem uma estrutura
.
social mais ampla atravf.s de uma rede de trocas.
A ideia de que a sociedade é um sistema de trocas entresúasVárias partes é bas)ante antiga, encontrada já nos primeiros economistas como Adam Smith e nos
' utilitaristas como Herbert Spencer. Mas Durkheim criticou duramente esses moelas, na medida em que eles·permaneceram apenas no níveI das trocas materiais.
Nesse nível uma economia ~ão seria possível, pois o autouneresse utiliiarista não
romoveria a troca, mas apenas fraudes, decepções e uma guerra de todos contra
adas: Por essa razão, Durkheim propôs uma fundamentação' moral e emocional
a solidariedade "pré-contratual". Maus;; levou adiante essa mesma ideia, mas de
ma forma mais dinâmica. Ele afirma que a economia materiaHoi literalmente cria a partir de um sistema de.trocas rituais. Há dois níveis de tToéa: um opera abaio do Outro, tomando-o' possível.
'

tuem a etiqueta cotidiana analisada por Goffman.

Mauss descreveu vários tipos de economia que podem ser sustentadas pelas
trocas de presenies. O kula é uma forma relativamente igualitária, com trocas que
se·dão horizontalmente entre as ilhas. Em outras partes do Pacifico Sul e na Nova
. Guiné, assim como em muitas outras sociedades tribais, os presentes [Ornam a forma de uma "redistribuição" hierárquica. O chefe recebe presentes na forma de comida ou outros tipos de riqueza, que ele retribui na forma de grandes festas cerimoniais para seus seguidores. Isso se parece com um sistema de trocas no qual
cada um recebe mais ou menos aquilo que ofertou, mas há um benefído extra para
uma pessoa: o chefe ou a pessoa de maior autoridade na tribo. Ele pode até ir à falência com sua g~l)erosidade, mas 'ele obtém ganhos sociais e políticos ao se manter no centro ritual das atenções. Essas festas de "rediStribuição" são como campa. nhas políticas, de modo que o maior status é o daquele que conseguiu conquistar o
maior número de seguidores. Esses seguidores fazem com que um lider se torne
mais poderoso também naS guerras, assim como nas batalhas travadas entre as tribos que tinham como costume cortar a cabeça dos inimigos.
A troca de presentes também pode ser extremamente competitiva. Esse caso é
ilustrado no potlatch,.ealizado .e ntre as tribos do Pacífico canadense, onde diferentes chefes tentam insultar e superar seus rivais ofertando a eles presentes que eles
não são capazes de retribuir. Receber um presente obriga que se retribua um presente de igual valor, caso contrário há uma perda de status. Por essa razão, argumenta Mauss, o reino do status é também o reino da estratificação. Ele reúne como
iguais as pessoas que podem bancar a troca de presentes caros entre elas; ao mesmo tempo isso implicitamente exclui todos aqueles que não têm condições de arcar com os custos desse mesmo nivel da troca simbólica. Trocar presentes parece
uma ação horizontal, mas ela tem consequências verticais. Veremos que isso também é verdade na versão modema das trocas simbólicas, que atu~lmente são anali-

Em O dom (1925), Mauss descreve o "Círculo do kula" das ilh;" trobriandesas.
chefe de cada ilha lidera ,urna expedição de troca até a ilha ,vizinha. Sua expedião transportadois tipos de bens: peixes, cocos e assim por diante (tudo o que for
oduzido na ilha) para trocar por especialidades da outra ilha. Trata-se de uma
· ansação ~conômica mundana. Mas essa troca é precedida. por uma outra, uma
forma de troca simbólica: os.chefes visitantes oferecem ritualmente presentes aos
~~'chefes nativos - conchas om;lmentais ou braceletes (que são equivalentes a joias)
'.--:- e recebem em troca outros presentes como esses. P.ortanto, os peixes ou os cacos
,#
movem entre as ilhas adjacentes, e o "dinheiro simbólico" viaja pelas ilhas em
.> ')um círculo. Os presentes rituais são uma forma de diplomacia. Até que eles sejam
f}r;;doados e aceitos, as duas tribos permanecem armadas e desconfiadas. Elas não poh ·{ dem realizar as trocas econômicas mundanas até que a paz seja garantida pelo ritu;:- "ai de troca de presentes simbólicos.
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t ""':'l6. As pedras verdadeiramente pre~losas não eram t~cnologicamente possíveis até o surgimento das

~,~~civíl~zações agrárias. Mas até mesmo nesses sistemas econOmicos relaUvam.ente sofIsticados as joias.
~,,~)preClOSas eram rrequentem~nte consid~radas como objetos dotados de pOderes mágicos, assim como
l:t~~~:eram emblemas e 'Prerroganvas dos relS e dos altos ofIciais religiosos.
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. sadas em tennos de uni .mercado de conversas no qual o que.está em jogo é o capi- ··
tal culturaL

Ltvi-Strauss e a Teorid da Aliança
O modelo de troca de presentes tem sido influente em inúmeras direções. Lévi-Strauss desenvolveu uma versão desse modelo para explicar toda a estrutura das
soCiedades tribais: ele aplica o modelo de dois níveis fonnuJado por Mauss, em que
os presentes simbólicos são a base das trocas materiais. Nesse caso, o que está sendo trocado não são os ornamentos do kula, mas os próprios seres humanos enquanto parceiros sexuais. A estrutura básica da família é uma rede. Em virtude do
. tabu do incesto, nenhum membro de uma ramília pode obter o parceiro sexual
dentro de seu próprio círculo, mas deve buscá-lo fora dos limites da fanúlia. Os casamentos são trocas que se parecem muito com as trocas de presentes; uma família
não recebe imediatamente um parceiro tão logo tenha oferecido um; no entanto,
há uma obrigação de reciprocidade no longo prazo. Essa qualidade dos casamentos semelhante à dos presentes cria oprigações morais que só podem ser violadas
sob a pena de uma perda de stattts; os casamentos se tomam a base do status politico tribaL Mais do que isso, seguindo o princípio de que o nível simbólico das trocas' toma possíveis mais transações materiais, as famílias que promovem casamen·

tos entre si se tomam parceiras nas trocas econõmicas e fonnam alianças militares.
Não seria exagerado dizer que a troca de casamentos cria todas as alianças que
constituem a base da sociedade tribaL
Diferentes tipos de sistemas tribais de parentesco possuem diferentes estruturas.de troca; alguns unem dois clãs ou grupos pelo constante intercãmbio de casamentos, enquanto outroS trocam parceiros ao longo de amplos círculos, algo como
o círculo do kula. Cada um desses sistemas possui uma lõgica implicita. Tal como
Durkheim afinnou em seu artigo, o sistema de casamentos dos australianos consiste em fazer as uniões·como se tivessem que resolver um problema matemático.
Lévi-Strauss desenvolveu as implicações fonnais de cada sistema que estabelece
quem casa com quem: alguns deles constituem "círculos curtos", que reúne diver- .
. sos grupos, mas os mantêm isolados dos demais, enquanto outros sistemas operam
na fonna de "círculos amplos", que integram um grande número de famílias através de redes de troca de longa distância. Lévi-Strauss propôs que os primeiros tipos
de sociedade foram condenadas ao fracasso em virtude da estratégia de políticas de
casame~to que seguiam. Apenas aquelas que assumiam maiores riscos de investir
nos círculos mais amplo~ eram capazes de ampliar suas alianças e, portanto, formar redes políticas e econõmicas que tomaram possivel a emergência do Estado. A
ideia de Levi-Strauss de uma "revolução do parentesco" que promoveu a ruptura
das sociedades tribais e criou a sociedade política não foi levada adiante; em seus
trabalhos posteriores, Lévi-Strauss se afastou dessa abordagem estrutural e se dedicou a decodificar seus mitos em fonnas mentais básicas. A teoria das alianças, no
entanto, tomou-se uma importante ferramenta para as análises antropológicas das
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políticas de parentesco, e pennanece como uma importante metáfora para compreender a lógica da troca política nas sociedades mais complexas.
Uma dessas aplicações consistiu, por exemplo, na análise da ciência como um
sistema de troca de dons . .Warren Hagstrom afinnou que aquilo que distingue a
ciência das atividades comerciais é que o conhecimento é supostamente compartill}ado livremente e é tratado como um fim em si mesmo; ele carrega consigo um elevado stattts que faz com que quem o possui seja considerado membro de uma comunidade científica. Portanto, há nisso um aspecto competitivo, como em todos os
dons oferecidos, mas que aqui é disfarçado com a ideia de que se trata de uma "contribuição". Os cientistas competem por reconhecimento, tentando fazer com que
seus dons sejam aceitos peJa comunidade de seus pares e legitimados como um co-

. )

nhecimento real. Os dentistas consideram a si mesmos e a suas ideias como sendo

"puros", destituídos de qualquer outra motivação a não ser a curiosidade intelectual.
Pelo mesmo motivo, eles resistem a aceitar qualquer explicação sociológica para
aquilo quefazem. Segundo David Bloor, para eles a ciência é um objeto sagrado; ela é
constituída por rituais .que marcam e delimitam uma comunidade fechada. Mas a
própria perspectiva durkheimiana toma possível uma Sociologia da ciência, enquanto uma outra aplicação da teoria aCerca de como as ideias refletem a estrutura
social na qualvivem os individuos que criam essas ideias. Nesse caso, a comunidade
é a rede dos próprios cientistas, e não a sociedade como um todo que os circunda.
Embora Hagstrom não desenvolva esse argumento, o modelo de dois niveis de
troca também pode ser aplicado. As trocas simbólicas dos cientistas constituem o
cerne moral da comunidade, mas, uma vez que estas são estabelecidas, o status científico pode ser iratado como um bem material, tais como salários e compromissos acadêmicos, livros vendidos, direitos autorais pelas invenções e coisas do tipo.
Deixando o quadro referencial durkheimiano por um momento, esse último tipo
de troca pode ser visto como sendo os meios materiais de produção mental, utilizado pela tradição do conflito para explicar como as ideias são produzidas. Esses dois
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níveis interagem: o ritual da troca de dons enquanto ideias cientifícas ocorre no rei~

no "sagrado" da verdade desinteressada, mas essas ideias logo se convertem em
"propriedades intelectuais", uma fonna daquilo que o sociólogo francês Pierre
Bourdieu chamou de "capital cultural". Os cientistas fazem manobras para investir
seu capital intelectual para depois obter reconhecimento e, portanto, para conquistar posições mais .€:levadas e recursos materiais que podem ser utilizados para
produzir novas ideias científicas. O mercado cultural e o mercado econômico operam juntos para produzir ideias cientificas em um·sistema marcado tanto pela solidariedade quanto pela dominação e pelo conflito.
A Teoria das Cadeias de lnteração Ritual
Reparem que até agora estivemos esboçando as conexões entre os níveis de
análise macro e micro. A teoria dos rituais de Durkheim explica como determina-

das configurações entre as pessoas e suas emoções e atenções constituem rituais

_.,.1

'., que produzem laços de pertencimento e símbolos que os representam, Essas" _
· presentações coletivas" são então alojadas nas mentes dos individuas e pass re
· t
"
.
am a
a uar como gtroscóplOs que guiam os individuas na direçãQ de determinados en, contros e os afastam de outros, Uma situação micro leva a uma outra, de modo estruturado e preVlslveL Portanto, o mecanismo dos microrrituais é inserido em
' amp Io, o da mteira
"
um
·" quad
ro maIs
sociedade no nível macro, Mauss levou adiante
· esse mod~lo" demonstrando como as trocas de presentes geram reivindicações de
: status e a obngação de repetir o ritual de troca, Ele também mostrou como os ritu '
atribuem significados soc,~ais 'a objetos físicos - definidos enquanto mágica, ~~
nhelro ou talvez outras cOlsliS - que cIrculam como hospedeiros de uma prese
.
,
1
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SaCIa, sses o jetos slm,ó,lcos unem pessoas e situações que estão distant~, e
que podem até nunca chegar a se encontrar pessoalmente, A partir desse fenômeno
de carregamento dosobjetos com energia social surge o fenômeno da propriedade,
A perspecttva mausslana sé toma um apoio fundamental para Marx.
.Eu propus a noção de cadeias de interação ritual (IR) para mostrar como os mi, cromteraClOillstas conseguem incorporar em suas análises a estrutura de classe da
· soctedade modema, Cada interação é um ritual, no sentido·de Goffman, Cumpri. mentos ou outras formas de pohdez unem as pessoas ou então estabelecem status
desIguaIS, O mesmo ocorre:de forma não verbal, através do significado simbólico
expresso pelo modo comOhos vestimos e nos enfeitamos: Até mesmo as palavras
de uma co~versa comum sãO carregadas com um código oculto, que traz consigo
'. as conotaçoes do pertenClmento a um grupo particular e que foram adquiridas em
conversas prévias, Dar e receber ordens é um ritual goffmaniano que produz classes de pessoas que dão ordens ·e classes que recebem ordens, e que são marcadas
por características simbólicas (tal como descrito anteriormente na discussão sobre
as culturas de classe), O mesmo ocorre na segunda dimensão da estratificação, As
pessoas que mantêm relações mais cosmopolitas ou mais localistas também têm
suas imagens afetadas por isso .. Cada aspecto das posses mentais e culturais das
pessoas se toma carregado. de significado e opera como um .m arcador de pertencimento SOCIaL Mas agora, em vez da concepção de Durkheim, que via nos rituais
algo que cna pertencimento à sociedade como um todo, vemos a sociedade divif0, ;: d.ida em grupos estratificados, e cada qual reconhece seus membros a partir das di-

t":,.l:'.,~.~',:.'·,~:,~.':.~,': · ;:~:a::c~~~!es~i~~~.lism~ -estratificado que esses memb~os trazem consig? em
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A sociedade como um todo pode ser visualizada como uma longa cadeia de in.
terações rituais, com pessoas que se movem de um encontro para outro, É preciso
~t' "~o que não haja nada de rígido n essa estrutura, Qualquer combinação de pessoas

i"'\u<i'

t.~
,~.f. ',.-:~ .f.., pode acontecer nesses ene'ontros face a face. Mas uma vez que estão nessas situa-

.~;:. ções, elas precisam negociar· algum tipo de relação, travar algum conversa ritual.
' '- ' Como elas fazem isso, é algo que depende de seu capital cultural, as ideias simboli-

it>--ci?~ camente carregadas que trazem consigo a esses encontros. Vários resultados são
~~ possíveis, conforme o capital cultural de cada pessoa se articule com o capital cultu'~V~~. 1M

mI da outra pessoa, Através de um processo semelhante ao de um mercado, os individuas tendem a fazer as trocas mais satisfatórias possíveis dentro de seu próprio
. nível. Quanto mais capital cultural circula em uma rede, tanto mais novas ideias
circulam entre as pessoas que pertencem a esse grupo, Esses recursos simbólicos
tendem a permanecer no interior desses canais estratificados; as 'classes sociais
mais altas repmduzem seus próprios tipos de capital simbólico, enquanto as classes mais baixas também circulam seu capital, mas apenas no interior de seus grupos locais, Além disso, os rituais que aproximam desiguais - por exemplo, patrões
e seus empregados - também tendem a reforçar as diferenças nas características
simbólicas de cada lado, fazendo com que em um dos lados aconteça uma troca
constante de energia emocional e de autoconHança, mantendo esse lado dominante e provocando um déficit emocional no outro lado, que faz com que este deixe de
competir pela dominação, Mas alguns redemoinhos na circulação do capital cultu"
ral podem perturbar essa tranquila reprodução da estratificação social; é por essa
razão que existe mobilidade social, assim como os dramáticos sobes e desces nas·
carreiras dos políticos e empresários ao longo de suas trajetórias,
.
Na minha opinião, agora existe um potencial paÍ'à reunir as microanálises das
interações face a face de todo tipo com uma teoria da macroestrutura do Estado,
das organizações e das classes, que tem sido trabalhada na tradição do conflito,lnterações rituais constituem as culturas de diferentes classes sociais, e as redes que
são constituídas a partir desses repetidos encontros rituais constituem a realidade
das estruturas mais amplas, O que une tudo isso é uma teoria da estratificação: a
realidade predominante em ambos os níveis,

O futuro.da tradição durkheimiána
Podemos constatar que a tradição durkheimiana tem sido uma floresta rica e
próspera, abundante em ideias e aplicações que se estendem em várias direções,
Ela oferece uma teoria dos rituais no minüsculo da vida cotidiana, bem como uma
macroteoria da grande e abstrata estrutura social que cobre todo o território do
globo, Ela explica a produçãO das ideias, tanto na forma da religião como na forma
de mitos, assim como explica potencialmente a própria ciência, Muitos dos aspectos mais exóticos da tradição durkheimiana ainda não 'foram explorados aqui - tais
como a noção de educação de Bourdieu enquanto uma violência simbólica, ou sua
análise da vendeta tribal como um jogo de status em que se "empresta" e se "devolve" gargantas a serem cortadas, nas quais os inimigos são, na verdade, um meio de
exibir o próprio status e o assassinato atua como uma troca de dons,
Eu diria que o mais importante de tudo é que a tradição durkheimiana oferece
um adequado suporte para as questões mais fundamentais discutidas pela tradição
do conflito, No nível micro da interação, ela corrobora a teoria do conflito com
uma teoria explicativa para a variedade das culturas de classe, em que essas interações constroem uma rede estratificada que constitui a macroestrutura de domina203
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ção e deluta.pelo poder que se faz presente na Saciedade como um todo. As teorias
_ osdo~ mvelS dos sIStemas de troca -do mercado de capital cultural nas interaçoes. ntualS
e o mercado econõmico que é possibilitado a partir disso _ de Ve
.
constilUlr uma importante agenda para se tentar unir essas duas tradições. A tradiCM.:' r 'ÕA do conflito pode. ser permeada por esses mecanismos explicativos mais proc';;.\-) furldc,s revelados pelos durkheimianos.
Para deixar claro, nem toda teoria durkheimiana chega nessa direção. Áteoria
Durkhei?,l sobre o crime, por exemplo, tem sua própria linhagem 'de contribuic
Kal Enckson, partindo da ideia de que o crime é funcional para a sociedade
>ii;.:;. d'!Senvohreu a teoria de que as sociedades realinente ãs vezes geram desvios, no~
::V;;}~, m.onleruos e.m qu,: enfrentam crises na manutenção de seus limites. O que é consi:,~l'i};,d,~radodeSYIante e sempre Ul)la questão relativa à própria sociedade; um tanto pe>- .
Y:'>.>llm"a, esse argumento SIgnIfica que uma sociedade de santos, tal como afirmou (,
'j ,:;; "pl'ór'rio Durkheim, criaria·Sua própria categoria de desviantes ao transfigurar pe~
.""; ''lu'"mLS faltas em grandes transgressões. Erikson aplicou isso a uma sociedade real .
se pretendia formada por "santos", a SOciedade dos Puritanos de New En:-!}.;:'i !\lalld.A5loucas acusações de feitiçaria, a perseguição dos Quakers e outras "here- '
podem todas ser vistas como formas pelas quais a sociedade colonial como
'i?· ·/ ·:um todo, e não os individuos "desviantes" em seu interior, criava ondas de crises
,.>!pe:riúd:·icas. Mais recentemente,. Donald Black desenvolveu a perspectiva durkhei,:;c::: lnI'ma em uma teoria geral do controle sociaL Em nossas reclamações contra o .
:::ê:h,"·crlm:e. nas ruas" e contra as injustiças da violência cometida pela polícia devem ser
:;SW~:~~ como parte de um processo mais amplo, no qual questões como o crime são
c;
parte "normal" do ritual de imposição da ordem social.
No fi,:, das contas, essas teorias sobre o crime terão que ser integradas em um

:~+::'!1mldl'o teonco consIStente com o modelo da SOciedade estratificada que começou

·;:i~·: :a enrrelcgir neste capítulo. Enquanto isso"essas teorias são exemplos de quanta vitana tradição durkheimiana. Em muitos sentidos, enquanto o conjunto
' .
IdeIas maIS profundas e menos ·óbvias da Sociologia, a tradição durkheimiana
sema~tém relativamente secreta entre os vários trabalhos teóricos e empirique estão em curso atualmente. Seu .potencial para unificar a Sociologia em
!(i;t')ffLO ele um nucleo comum, em minha opinião, continua ainda mais poderoso do
nunca antes.

4
A tradição microinteracionista

Assim como dizemos que um corpo está em
movimento, e não que o movimento está em um
corpo, devemos dizer que nós estamos no
pensamt!nto, e não que os .pensamentos estdo em .
nós.

Charles Sanders Peiroe, 1868.

:.~ ./

Uma sociologia americana nativa
Vamos analisar agora uma tradição tipicamente americana: é a Sociologia microinteracionista e interpretativa, que se estende de Charles Horton Cooley, W.L
Thomas e Georg Herbert Mead, passando por Harold Garfinkel e pelos etnometodólogos. Isso não quer dizer que este foi o único tipo de Sociologia que já foi feito
nos Estados Unidos. A tradição durkheimiana e a tradição do conflito foram importadas e floresceram nesse lado do Atlântico. E há também outras tradições, tais
como o evolucionismo de Lester Ward ou o de William Graham Sumner (que fundou a Soçiologia americana) ou os trabalhos com ênfase estatística que predominaram durante muitos anos .. O microinteracionismo não é: a única tradição americana
na Sociologia; o meu argumento é o de que essa é a nossa contribuição mais original para Opensamento sociológico. Não é a tradiçãO americana, mas é o que faze-

mos de melhor.
É claro que essa tradição pos~i parentes e ancestrais estrangeiros. É uma tradi,ão que se preocupa com aquestão humana e constrói OmundO"social a partir da
consciência e ação humanas. Ela se opõe à rígida concepção estrutural da sociedade desenvolvida pelos durkheimianos, bem corno ao materialismo da teoria do
conflito. Contra a rígida previsibilidade da ciência, ela defende a fluidez e a importância do humanismo. Portanto, de certo modo ela se vincula a urna tradição da Filosofia alemã comumente chamada de Romantismo: o idealismo de Immanue\
Kant e especialmente as vertentes históricas de Georg Hegel, Arthur Schopenhauer e Wilhe\m Dilthey. Podemos constatar o grande contraste com a tradiçãO francesa pela comparação entre Émile Durkheim e Ferdinand Tõnnies, que inaugurou
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a Sociologia na Alemanha na década de 1880 com a publicação do livro G
.
chaft und Gesellschaft (Comunidade e sociedade) O I' .
'. '
emetns_
. .
.
.
lvrO apresenta certo parai I
com A dlV1São d~ trabalhode Durkheim: ambos contrastam o tipo personalista ~o
M
'
a
socledade tradlclOnal com O tipo impessoal da soCiedade'm d···
'
o ema. as, enquanto
para Dur kh elm a solidariedade "mecânica" e a "orgãnl'c'a" s- d' .
' .
.
ao OlS tlpos estru_
lUralS, que se defmem a partir da densidade populacional e da extensão da d' . _
do trabalho, os polos de Tónnies são baseados em dois tipos de vontade hum~:ao
WesenWll/e, que e uma expressão "natural" diante dos outros seres humano;;
a :<urwllle: que é a vontade racional e calculadora. Seria possível afirmar ue '
Tonmes pSlcologlZa e subjetiviza a sociedade, tomando-a uma projeção d q
cesso mental do indivíduo .em uma tela grande. .
o pro-
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. É esse tipo. de tema que os sociólogos americanos têm investigado. Todos os

;:;';,0/', pnmelro~ soclOlogos e filósofos americanos foram estudar na Alemanh
·h'·~
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que essa e
.

d

.

I

.

a, uma vez

ra a mo a no secu o XIX. Devemos nos recordar que essa era a é oca em

~?!'!'; que as faculdades americanas.estavam sendo transfonnadas em universid~es volW,;~i: td~s para a pesquzsa. As umversldades alemãs, que haviam passado por essa revo~'4t uçao 75 anosantes, seTV1arn como modelo. Portanto, não é surpreendente que os
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pnmelros sOClólogos amencanos tenham importado ideias alemãs. Entre 1940 e
1950, uma nova on~a de mlcrossOclOlogia foi estabelecida nos Estados Unidos por
um refugIado alemao, Alfred Schutz, que inspirou Harold Garfinkel a criar a etno\",,:, metodologza. Garfmkel também trouxe como influência outros intelectuais ale( ):- mães, espeCialmente os filósofos Edmund Husser! e Martin Heidegger.
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Objetivismo alemão:
.. Brentano; Meinong

Schutz

simbólico: . .
Blumer

c

"

mJcroi~teradonista

americano:
Peirce, James .
1900-1930 .

A despeito de suas raízes alemãs. o microinteracionismo americano é muito
mais do que uma mera imitação. Tanto na primeira onda que deu origem ao interacionismo simbólico quanto na segunda, que resultou na emometodologia e na fenomenologia, os americanos transformaram profundamente aquilo que receberam. A Filosofia alemã foi um estímulo, mas foram os americanos que criaram teorias genuinamente SOCiológicas. Enquanto os alemães permaneciam em um nível
filosófico, considerando a consciência como algo inviolável e digno de respeito, os
americanos a consideravam como algo à parte, processual, criando, assim, uma teoria social da mente.

.,

A seguir, irei concentrar a discussão nessas realizações da microssociologia.
Isso não quer dizer que teóricos como Cooley e Mead tenham escrito apenas sobre
a mente e o self. Eles também desenvolveram teorias sobre a estrutura mais ampla
da sociedade. Mas não era nisso que residia sua força; o quadro apresentado por
eles parece bastante ingênuo se comparado com aquele apresentado pela tradição
durkheimiana e pela tradição do conflito. Essas teorias parecem ter um aspecto
sentimentalista, que faz com que as instituições sociais se pareçam com assemblei~
as de escola. Quando Talcott Parsons voltou de seu estágio em Heidelberg e na
LondonSchool ofEconomics, na década de 1920, ele não teve muito problema em
varrer essa teoria para longe, antes de lidar com a macrossociologia europeia.
Aquilo que se manteve forte na América foi exatamente aquela parte que faltava na
Europa: uma genuína microssociologia voltada para o estudo do self e do fluxo das
situações imediatamente relacionadas a isso. É isso o que abordaremos agora.
A Filosofia toma-se um campo de batalha entre religião e ciência
A tradição americana surge inicialmente não no interior da Sociologia, mas entre os filósofos, na forma do pragmatismo. Os sociólogos do final do século XIX estavam preocupados fundamentalmente com problemas sociais, tais como a imigração
e a criminalidade, e, quando levantavam alguma questão teórica. o faziam invocando a evolução, uma concepção macro. Na Filosofia, no entanto, estava ocorrendo
uma reviravolta intelectual, em função da revoluçãO das universidades. As universidades voltadas para a pesquisa estavam substituindo O sistema de faculdades que
ofereciam uma instrução religiosa. A missão original das faculdades americanas era,
sobretudo, a de formar sacerdotes. A explicaçãO para as centenas de faculdades existentes nos Estados Unidos remonta à época em que cada denominação protestante
considerava preciso ter sua própria faculdade em cada localidade, de modo que os
batistas pudessem estudar a correta douUina batista, que os metodistas pudessem
estudar a correta doutrina metodista, e assim por diante. Mas as novas universidades
inspiradas no modelo alemão não enfatizavam mais a piedade, mas a ciência e o conhecimento escolar. Até mesmo os estudos bíblicos foram transformados em História e Critica textuaL No mundo moderno, as faculdades não reformadas e sua instrução religiosa carregavam a seguinte designaçãO: ultrapassadas.
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. Isso criou um problema para a profissão de professor universitário; e ninguém
sentiu isso mais do. que os filósofos. Outras disciplinas especializadas poderiam
achar o que fazer. mas os filósofos não tinham muito como escapar dessa situação.
A Filosofia tinha se mantido como a principal disciplina das antigas facul'lades.
mas sempre sob a forma de uma' formação preliminar para os estudos teológicos.
Mas o que poderia ser dito de bom sobre a religião em uma época que estava sendo
dominada pela ciência? Darwin. Spencer e a controvérsia sobre a evolução colocavam a religião na defensiva; ao mesmo tempo. fascinantes descobertas no campo
da Física e'da Química estavam mudando o mundo com a eIetricidade. com a produção do aço e com máquinas movidas a gasolina.
Esse mesmo problema teve que ser enfrentado na Europa. Um dos tipos de reação aconteceu na França. A revolução educacional já na época de. Napoleão hayia
abolido a antiga universidade medieval dominada por teólogos. e a substituído por
escolas técnicas. tais como a École Polytechnique e a École Normale Supérieure. A
França reagiu à nova ciência abraçando-a com todo o coração. e abolindo inteiramente a jurisdição intelectual da religiãO. O intelectual francês típico. como Émile
Durkheim. era um ateu que pretendia substituir a religião por uma visão de mundo inteiramente secular.
Na Inglaterra e na Alemanha. a antiga instrução religiosa não foi substituída
tão abruptamente. Foi necessário manter um acordo entre a religiãO e a nova educação secular. Isso ocorreu na forma do Idealismo: a geração de Kant e Hegel (por
volta de 1800) é a geração da reforma da universidade alemã. Dado que a Inglaterra
reformou suas universidades somente muito tempo depois (no século XIX. mais
ou menos na mesma época que as universidades americanas). a onda da filosofia
. ,. . " . idealista também só chegou mais tarde. liderada por pensadores como T.H. Green
e F.H. Bradley. A filosofia idealista é uma espécie de conciliação intelectual com a
religião: ela declara que o mundo é uma manifestação do Espírito e que há valores
tráhscendentes. Portanto. a religiãO continua a ter um lugar. mas com o custo de
ter que abandonar as antigas interpretações literais das Escrituras. O baluarte da fé
já não' é mais a Bíblia. mas uma Teologia liberalizada desenvolvida a partir do raciocínio dos filósofos.
Do pontode vista dos fiéis ortodoxos. isso era uma heresia. O nascimento imaculado de Jesus. seus milagres e sua divindade. ou até mesmo as severas punições
: : do Deus Pai ou as recompensas celestes eram substiruídos por um argumento racio· nalmente desenvolvido sobre o Espírito e sobre a importância das boas obras sociais.
Na América. um filósofo declarou que o mundo de Deus não era um Reino. mas
uma República. e o filósofo de Harvard. Josiah Royce. deve ter causado um consi... derável espanto com sua afirmação de que "é o Estado. a Ordem Social. que é divi· no". No entanto. algo teve que ser feito para tornar a religiãO mais palatável em um
· mundo secular dominado pelos evidentes triunfos da ciência. Entre 1880 e 1920. o
Idealismo era a principal filosofia nas universidades americanas.
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Isso, em si mesmo, não parece ser uma base promissora para uma Sociologia
da mente. Parte desse argum:ento sobre a realidade dos fatores espirituais no universo consistiu em defender o papel fundamental da consciência no mundo material. As instituições mais claramente "espirituais" são aquelas entidades tais como
a arte. a literatura. o Direito. ·a História do pensamento. Royce e o jovem John Dewey foram mais adiante. afirmando que as instituições sociais. tais como o Estado.
não são materiais. mas um conjunto de ideais em relação aos quais as pessoas se
orientam e dirigem suas condutas. Portanto. O mundo social era interpretado
como uma manifestação da consciência humana. As ideias eram consideradas objetivas - como algo que existe fora do ser humano - porque é possível realmente
vê-las de fora. Nossas ideias não são inventadas por nós mesmos. tal como defendido pelos filósofos materialistas. As ideias não surgem quando se vê as coisas com
os próprios sentidos. levando então a associações meI:\tais que resultam em ideias.
tais como "cadeira". "vermelho" e assim por diante. Pelo contrário. essas ideias já
prontas são passadas para nós na forma da linguagem. Esse argumento foi elaborado em um nlvel filosófico. como uma forma de defender a prioridade e a objetividade do lado espiritual das coisas. em detrimento de seu lado material. Mas podemos perceber que esse argumento abriu o caminho para uma interpretação sociológica da mente: o individuo não é um observador isolado do mundo físico. abstraindo a partir dele a ideia de cadeira e de paletas de cores. mas se trata de um individuo que participa da sociedade humana e cuja mente é preenchida a partir do meio
da linguagem.
Os filósofos idealistaS abriram o caminho. mas não puderam segui-lo. Para
eles. a ênfase era especialmente sobre o lado objetivo do Espírito. Os seres humanos seriam m:eros recipientes passivos do Espírito. uma espécie de gravador que
recebe uma mensagem divina: Deus fazendo uma declaração em um mundo secular. Para que isso fosse apropriado pela Sociologia. as ideias tiveram que ser trazidas para '3 terra, e suas origens tiveram que ser atribuídas a individuos reais. E esses
individuas tiveram que ser postos em movimento. concebidos enquanto agentes
ativos no aqui e agora do mundo real. Os pensadores que deram esse passo foram
os pragmatistas.
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O pragmatismo de Charles Sanders Pei.ce
O pragmatista mais famoso foi William James. um psicólogo e filósofo de Harvard. Seu argumento básico era o de que as ideias não são cópias de objetos externos. mas que a verdade é uma simples forma de ação. consistindo em ideias que
funcionam. que trazem as consequências que desejamos. James era um filósofo um
tanto superficial e a falta de objetividade em seu sistema fez dele um alvo fácil para
seus colegas. Na verdade. ele não estava realmente interessado em questões de
epistemologia. mas em utilizar a Filosofia para defender a religião. É claro que era
isso o que os idealistaS também estavam fazendo. mas enquanto estes estavam ten-

-,

Lando encontrar um equivalente espiritual de Deus no mundo à nossa volta,James
adotem uma abordagem mais psicológica para explicar o. sentimento de crença.
ele, é correto acreditar no livre-arbítrio, porque de outro modo não é possível.
moralmente; e é correto acreditar em Deus, mesmo na ausência de evidê,nctas
convincentes, porque todos os nossos pensamentos também são mais baseados na .
fé do que em evidências completas. No fim das contas,James acabou por endossar
. qualquer tipo de religião, sem oferecer meios para aefinir qual. Teologia poderia
ser verdadeira. Isso não era 'muito satisfatório para os teólogos, mas servia aos propósitos de James'.
O verdadeiro líder intelectual do pragmatismo foi um amigo de James, Charles
;SandersPeirce. Peirce é provavelmente o maior filósofo já produzido nos Estados
UOIlO'US. Ao mesmo tempo, ele foi um dos mais idiossincráticos. Ele nunca dete,ve
posição acadêmica regular (embora tenha lecionado em Harvard e na Johns
,H')pldns) e nunca publicou um livro. Ele deixou um grande número de manuscri{Os soore todo tipo de assunto, muitos dos quais são confusos é pouco articulados.
Algumals vezes ele era deliberadamente esotérico, utilizava expressões obscuras e
:cunh"va algumas outras: agapasticismo, idioscopia, falibilismo (o termo utilizado
designar sua.própria Filosofia), faneron (para ideia), faneroscopia (para feno'm,en"logia), sinequismo, antonímia, ilaçãO', isso sem mencionar a "córicidade, a ciclo,sidlad'e, a circularidade e :a apenicidade do Espaço". Sua prÓpria metafísica dividia o mundo em três aspectos, que ele impropriamente chamou de Primeiridade,
Segundidade e Terceiridade. Para Peirce, a Psicologia era "Psicognosia", Geologia
Como um psicólogo. James nâe)nóS Interessa muito aqui, embora haja alguns elementos de sua psi,~~'~~:~ ~~~l~f~o,~ram importantes para o desenvolvimento das ceorias do seIf de'Charles Horlon Cooley e
Mead. James era um intel~clUal .u:pico da primeira geração de psicólogos ~xperimentai.s
ainda trabalhavam em departamentos de filosofta, combinando a descrição da fisiologia do cérebro
análises das diversas funções menLais. O famoso livro de James, Prindples Df Psychology (1890)
capítulos sobre a visãO, a audição, a atençãO, a memória, o hábito, o instinto, e assim por diante.
esses tópicos ele traLa do fluxo da consciência e do self como o centro dentro desse fluxo. Um
aspectos desse seIf é o Self social, o "Self' enquanto uma imagem vista a partir ~o ponto de vista dos
OU,"",•.
possível afitmar q~e aqui já está presente a descoberta de Cooley! Mas esse juízo seria um
apressado. O SeIf social de James é apenas parte de uma hierarquia de selves, que inclui o SeIJ
:cOlpóreo e o S!lf espirirual; a unidade todos eles em um único selJ é o argumento utilizado por James
defender a realidade da Alma. James continuava a fazer pregações religiosas, até mesmo em sua
psicologia. De certo modo,James foi o equivalente americano de Wilhelm Wu~dt, o fundador da psicologia experimental na Alemanha; ambos eram cientistas da área médica que foram para um departamemo de Filosofia e montaram laboratórios para o esrudo experimental da mente. Mas Wundi, que
:ai\~::~~:~ uma atmosfera mais cientifica, tomou uma
extrema, separando a psicologia da
~ [i
James, em vez disso, manteve a psicologia presa a uma filosofia religiosa. Portanto, os fundapsicologia americana fo~am os alunos de Wundt, e não de James. (Essas redes intelectuais são
BenMDavis e Collins, 1966.) O modo como James prenunciou a teoria sociológica do sdJ,
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posiçãO mais

:~:~~o~p~in~i~ão~,~n:;ã~O:fOi muito·significativo, porque sua linha de pensamento nunca levou a um se/I

~

fundamentado socialmente. Além disso. seu princípio cardeal de: um sdf unificado é um
que sucumb~u diante das análises sociológicas. Veremos a forma mais exrredisso na teoria dos multiplos selves elaborada por GoITman.
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era "Geognosia". Suspeita-se de que ele estava fazendo piadas à custa de seus colegas, tal como quando ele fez objeções ao modo como James havia desenvolvido o
pragmatismo e anunciou que utilizaria a palavra "pragmaticismo" para designar
sua própria doutrina, por que ela era "suficientemente feia para se manter a salvo
de sequestradores".
Poderíamos nos perguntar como as ideias de Peirce chegaram a conquistar reconhecimento. A respa"sta é simples: Peirce era um gênio e ele estava bem no centro das coisas. Seu pai, Benjamin Peirce, era um professor de Harvard e o mais famoso matemático da América. Charles Peirce viveu em Cambridge 'e era regularmente consultado por importantes intelectuais. Royce recebeu de Peirce toda a soflsticação técnica de seu sistema;John Dewey também recebeu influências de Peirce. No começo da década de 1870, William James e outros futuros eruditos (inclusive o pioneiro do pragmatismo JUrldico e presidente da Suprema Corte de Massasets, Oliver Wendell Holmes) costumavam se encontrar para um seminário informai no escritório de Peirce, apresentando suas ideias de forma menos sofisticada.
Uma diferença entre Peirce e os pragmatistas posteriores era de que ele era
muito mais centrado na ciência e muito menos favorável à religião do que eles. Em
parte, isso pode ser explicado pelas origens intelectuais desses autores. O pai de
Wi\liamJames, Henry James Sr. (Henry JamesJr., o novelista, era irmão de William)
era um filósofo bastante popular, um seguidor do espiritualista sueco Swedenborg.
A lealdade da família de Peirce, ao contrário, era acima de tudo à ciência e por isso
eram hostis à religiãO, em virtude do obsiiculo que seus dogmas impunham ao desenvolvimento da verdade científica. Peirce decidiu fazer da Filosofia uma ciência,
ao expandir a disciplina da lógica.
Esse foi um passo visionário. A lógica, na época de Peirce, era um conjunto de
exercícios formais dedutivos, que remontavam à escolástica medieval e a Aristóteles. As várias formas de pensamento eram classmcadas em tipos de silogismos,
dentre os quais O mais famoso, que na expressão acadêmica mais coloquial ficou
conhecido como Bárbara, em que se afirma o seguinte:
(A) Todos os homens são mortais.
(B) Todos os gregos são homens.
(C) Logo, todos os gregos são mortais ..
Peirce apresentou objeções a essa versão da lógica enquanto um impedinJento
ao verdadeiro raciocínio. Pouco daquilo que realmente pensamos possui essa forma. Como se chega, por exemplo, à premissa principal (A)? É aqui onde acontece a
maior parte da ciência e, inclusive, a maior parte do pensamento comum. A dedução é muito menos importante do que a indução, que é o processo atravês do qual
se chega a tais generalizações.
Mas Peirce vai ainda mais adiante. A indução não consiste meramente em
olhar para uma evidência e imediatamente chegar a uma conclusão. Ao contrário
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de muitos filósofos "associacionistas" de sua época, Peirce conhecia bastante bem
a pesquisa científica para saber que as generalizações não brotam simplesmente a
. partir dos fatos. É preciso toda uma estratégia de investigação, sendo que uma
las consiste em um esforçó puramente mental para estabelecer uma hipótes~. Esse
processo preliminar de estabelecimento de conjecturas foi chamado por Peirce de .
abdução. Trata-se de um procedimento não rigoroso e não empírico, uma simples
aelivinhação de relações passIveis. No entanto, consiste'em uma etapa crucial, sem
a quàl a ciência jamais poderia realizar nada. Além disso, na visão de Peirce, a ab.duçãO também é·uma forma de inferência - uma inferência lógica, no sentido mais
amplo do termo - pela qual se move de um conjunto. de ideias a outro. Em SUa
base, a ciência é fundada sobre' o processo da mente humana que é o mesmo que
está presente no senso comum.
Isso permitiu a Peirce ampliar o método da lógica, não apenas incluindo a
ciência ea·Filosofia, mas·de modo a se tomar uma teoria completa sobre a mente
em todas as suas atividades. Ele propôs que 'cada forma de pensamento consiste na
conexão de uma ideia com outra. Essas conexões e suas leis podem ser investiga.' das empiricamente. A ciência que ele fundou para fazer isso foi chamada de "Semiótica". Ao mellOS aqui o termo faz sentido (embora Peirce também tenha utilizado algumas variações peculiares, como "Semiosia" e "Semiose"), ao contrário de
seu termo "abdução", que nunca se tomou popular.
A Semiótica é a ciência dos signos. Na visão de Peirce, nunca se percebe ou se
. pensa sobre o mundo de forma direta, mas apenas pela mediação de um símbolo.
Isso siguifica que sempre ocorre uma relação de três partes, entre o sígno, o objeto
(apenas no aspecto ao qual o signo se refere) e o referente interno ou pensamento.
Não há uma conexão elireta - como supuseram os filósofos associacionistas como
John Locke e seus discípulos - entre a ideia e o objeto externo ao qual supostamente se refere. O signo sempre está presente no meio, exercendo uma influência con-.
trolàdora. Eles são externos ao inelividuo e sua essência consiste no fato de que eles
operam como um equivalente para todos os que o utilizam. Portanto, as palavras
(ousímbqlos visuais, sonoros, etc.) sempre intervêm no processo de pensamento
introduz um elemento universal e social na mente individual.
Além clisso, os signos não são isolados. Eles são utilizados em cadeias, um após

e

bem como com tudo o que está implicado em sua relação com os pensamentos e
com os objetos. Nossas inferências lógicas são hábitos mentais; o que consideramos como uma·crença válida é um hábito de se mover de um signo a outro, de
modo que isso está tão bem estabelecido que acontece sem que seja questionado.
Até mesmo 'as emoções operam segundo esse mesmo esquema. As emoções
· possuem sua lógica própria - consistem em uma inferência de um estado mental a
outro - através da mediação de signos (e algumas vezes com referência a objetos
exteriores). A própria consciência é uma espécie de emoJ;ão, geralmente muito
branda, ligada a determinados tipos de relações entre signos. Peirce, cerca de 20·
anos antes de Freud, cOllcebia os processos mentais como algo que se dá de forma
inconsciente, uma vez que o hábito da conexão está solidamente estabelecido e
nada interrompe O suave fluxo das inferências. Por outro ~ado. tomamo-nos extre-

mamente conscientes de algo quando somos emocionalmente despertados por
esse algo; na realidade, a emoção é simplesmente um tipo particular de distúrbio
que experimentamos no fluxo das inferências.
A partir desse ponto, Peirce atacou o tipo de filosofia elaborado por René Des· cartes, que tentou adquirir a certeza duvidando de tudo, até que houvesse restado
· apenas certos fundamentos que não podiam ser questionados. O "cogito ergo sum"
(penso, logo, existo) de Descartes, segundo Peirce, e impossível, porque não podemos pensar sem a meeliação dos signos, e os signos contêm uma referência a outros
signos e às outras pessoas que os utilizam. O pensamento sempre ocorre no contexto de uma comunidade e, de fato, aquilo que chamamos de verdade é algo objetivo somente porque ela consiste em hábitos mentais ao qual nós, como grupo,
tendemos inevitavelmente, na medida em que são esses hábitos que nos permitem
operar no mundo'. Portanto, a epistemologia de Peirce abre espaço para um mundo
objetivo, material, sobre o qual James evitou falar. Ao mesmo tempo, ele propôs
uma teoria da mente essencialmente social. O homem, afirmou Peirce, é Simplesmente a soma do conjunto de seus pensamentos. e essa soma é sempre uma cole-

ção histórica das experiências de sua própria sociedade, Nós nunca conseguimos
uma certeza plena em relaçãO a qualquer coisa, no sentido rigoroso da lógica da
prova; até mesmo na Matemática e possível questionar a delicada base das conexões entre uma ideia e outra. Na realidade, nós nunca fazemos isso; nosso critério

signo carrega conotações de outros signos. Pane dessa conectividade reside na penumbra do significado, na medida em que uma palavra se refere a outras palavras,
que tornam possível que ela seja parcialmente ou completamente traduzida (o que
é chamado de semdntica). Outra parte é a conexão dinãmica das palavras em uma
sentença ou em uma cadeia de pensamento (o que é chamado de sintaxe, embora o
que Peirce tivesse em mente fosse uma concepção bastante ampla a respeito de tais
sequências de pensamento, muito mais amplas do que a sentença inelividual). A ló-

de verdade operante conSiste simplesmente na.ausência de dúvida, um pragmatismo que fuilciona suficientemente bem enquanto as ideias parecem fluir automaticamente. É isso o que confundimos com verdade absoluta.
Peirce não era explicitamente um sociólogo. Ele não vislumbrou a possibilidade
de tal ciência, embora tenha incluído em sua classificação das "Ciências Humanas" um ramo chamado de "Física Descritiva ou História". Ele não desenvolveu
muitaS concepções sobre a estrutura social. Isso era algo bastante característico
dos pensadores americanos de sua geração e das gerações subsequentes. Um de

gica, no sentido de Peirce, cOQ.Siste nessas conexões de signos uns com os outros,

seus sucessores pragmatistas,john Dewey, escreveu muitas coisas na área de Filo-

o outro; eles-se conectam não apenas ao objeto, mas também uns aos outros. Um
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:sofia social, embora isso não P?ssa ser considerado exatamente uma contribuição
a SoclOlogla. Dewey estava mais preocupado com os ideais de democracia do
. que c?rt;:ua realidade. Ele fez muitos trabalhos em defesa' de uma "Educaçã9 progressiva ,u:na Ideia segundo a qual as escolas deveriam fazer parte do curso geral
de adequaçao a VIda, em vez de se ocupar em ensinar as disciplinas tradicionais.
.
serviu como justificaçito ideológica para diluir o conteúdo escolástico das escolas durante o periodo de expansão massiva do sistema escolar no começo do séculoXX; mas nem Dewey nem qualquer um dos outros seguidores do pragmatismo !lveram Imparclahdade suficiente para perceber as lutas por status social envolVidas nesse processo, nem a inflaçãO dos diplomas que estava em curso. Tal como é
típico entre a maior parte dos filósofos que decidem falar sobre a sociedade sem se
valer de nenhum dos princípios explicativos da Sociologia, 'seris 'ideais acerca 'de
como as coisas deveriam ser comprometeram seu entendimento a respeito de por
as COISas são como são e, portanto, impediram-nos de obter' uma chance real
de pôr seus ideais em prática.

fossem apenas observações de caso. O primeiro importante argumento da microssociologia americana foi enunciado no começo do século XX, no livro de Cooley
Human Nature and Social Order (1902).
Cooley começou com a observação bastante comum de que as crianças muitas
- vezes têm um amigo imaginário. Fisicamente, elas podem estar sozinhas, mas em
sua imaginação elas sempre estão na presença de outros. Cooley tomou isso como
uma pista para o desenvolvimento da mente. Pensar, ele propõe, consiste em travar conversas ímaginárias, que ocorrem silenciosamente em nosso interior. É ao

falar que as crianças aprendem a pensar. Portanto, conversar com um amigo imaginário é um estágio intermediário no qual a críança aprende a internalizar a fala;
aqui a conversa ainda é travada em voz alta, mas com um parceiro imaginálio.
Até mesmo para os adultos, continua Cooley, não existe uma diferença essencial entre pessoas reais e imaginárias. As outras pessoas são reais para nós somente
porque imaginamos urna vida interior que não somos capazes de observar, mas
que projetamos nelas. Cooley declara que "todas as pessoas reais são imaginárias
nesse sentido". "Minha associação com você evidentemente é uma relação entre
minha ideia sobre você e o resto de minha mente". Cooley propõe, portanto, um
tipo de empirismo 'fenomenológico. NóS apenas temos contato com as ideiás que
temos das outras pessoas, nunca com as próprias pessoas. Seus corpos físicos que
estão diante de nós são importantes somente na medida em que eles oferecem um
centro em torno do qual podemos cristalizar nossos sentimentos. Afinal, pergunta
Cooley, que pistas sobre a personalidade de uma pessoa conseguimos obter ao pesar e mensurar seu físico? O objetivo da Sociologia consiste em observar os verdadeiros fatos da sociedade, e estes consistem em nada mais do que imaginações que
as pessoas têm umas das outras.
Portanto, a sociedade deve ser primeiramente estudada na imaginação. Pesso-

Os pragmatistas nunca dominaram no território da Filosofia americana. Dua época de Peirce,James e Dewey - aproximadamente entre 1870 e 1930 - os
departamentos de Filosofia geralmente ensinavam versões do Idealismo, que afirser mais genuinairiente filosófico do que o pragmatismo no tratamento das
'. !(r'andes questões da metafisica, 'e mais objetivo em sua concepção de verdade. Quando o Ideahsmo fmahnente colapsou diante do secularismo do século XX foi substituído nos anos de 1930 e 1940 pelo positivismo lógico, que se concent;ava sobre
estreito conjunto técni50 de regras que definiam aquilo qué p()deria ser concecomo um método científico. A concepção mais ampla e reálista de ciência, de,'senv,)lv'ida por Peirce, foi deixada de lado. Ela voltou em cerui;de uma forma difenos ecos encontradós na recente Sociologia da çiência.
No geral, os sociólogos acabaram se tornando os verdadeiros herdeiros da tradipragmatista. Não que eleS tenham aceitado todos os aspectos dessa tradição. A
pra~atista da religião, interesse primordial de James, foi o primeiro elemena ser eliminado. A ideologta progressiva de Dewey também não teve muita chanuma vez que os sociólogos começaram a importar a teoria durkheimiana e a teodo conflito. Dewey deixou uma contribuiçãO i.mportante, talvez ainda não suficientemente bem apreciada, que se refere à percepção da fluidez da vida na medida em
ela consiste em uma s.equência contínua de situações. No entanto, a contribuimais importante do pragmatismo foi a de estimular os sociólogos a elaborar uma
totalmente social sobre a natureza da mente e do seif, com ênfase na ação . .

as fisicamente reais não são socialmente-reais a menos que alguém realmente as

imagine. Elas nao podem exercer qualquer influência sobre nós, a menos que tenhamos consciência de suas intenções sociais para conosco. Cooley declara que se
alguém for para um país estrangeiro e se esconder tão bem, de modo que ninguém
saiba que essa pessoa está lá, ela não terá uma existência real para os habitantes
desse lugar, Essa parece ser uma visão bastante etérea sobre a sociedade, mas Coo:
ley faz isso parecer uma virtude teórica. Se as pessoas forem concebidas primariamente como entidades físicas, não há como explicar como a SOCiedade existe. Nós
observaríamos apenas corpos separados, e a sociedade teria que ser concebida
como uma força misteriosa acrescentada a partir de fora, chamada de sociabilidade, altruísmo ou algo do tipo. Mas não encontramos nenhuma dificuldade quando
se percebe que a mente de cada pessoa já é social, e que o social é a mente. A sociedade é uma relaçãO entre ideias. "Para que seja possível existir a sociedade, é evidentemente necessário que as pessoas estejam reunidas em algum lugar; e elas se
reúnem apenas enquanto ideias pessoais lja mente. Onde 'mais poderiam reu-

sociedade está na mente: Cooley
Charles Horton Cooley foi um colega de Dewey na Universidade de Michigan.
Cooely fazia parte do recem-fundado Departamento de Sociologia, não era
filósofo, e sua teoria foi construída a partir de observações empíricas;embora
.:

.

, rur-se?" A Mente'humana (que Cooley apresenta em letra maiúscula) é um desenvolvimento que se estende ao longo de diferentes períodos, e ela consiste no loeus
da sociedade em sentido mais amplo,
Como podemos perceber, a visão de Cooley sobre a sociedade é extremamente
benevolente, Não existe nenhuma verdadeira distinção entre egoísmo e altruísmo,
. porque o eu e o outro não'existl'm senão em relação recíproca, O altruísmo não é
uma motivação. especial, mas está implicado em todos os nossos sentimentos; e
não se Pode pensar "eu" a não ser a partir de uma referência' implícita às outras pes.soas, O conflito ou a dominação dificilmente poderiam se fazer presentes nesse esquema, Os problemas sociais são um mero desentendimento e podem ser resolvi. dos a partir de uma apreciação mais ampla, que contemple o ponto de vista dos outros: A ingênua ideologia americana toma-se bastante aparente aqui. O idealismo
de Cooley é tão extremo que ele não vê nenhuma diferença entre as pessoas fi~cio
nais e as reais; Hamlet é socialmente tão real quanto o porteiro do meu prédio _ na
verdade, provavelmente é até maís real, uma vez que há mais pessoas que pensam
sobre Hamlet. Cooley declara que o aristocrata russo que pensa em seu servo como
um mero animal não é socialmente afetado por este, porque Oservo não exerce nenhum impacto .sobre sua mente ou sua consciência, Esse exemplo foi muito mal
escolhido, porque é o servo que realiza o trabalho material do qual depende o estilo de vida do nobre e inclusive ·sua própria existência enquanto classe sociaL Seus
escritos elaborados a partir de seus estudos sobre a classe média em Ann Arbor
Michigan, 15 anos antes da Revolução Russa, já estavam repletos dessas considera:
ções fantasiosas,
No entanto, não podemos considerá-lo como um mero sonhador, Sua teoria
está muito próxima da insignificância enquanto um modelo sobre a estrutura social mais ampla, Mas ela abriu caminho para uma teoria da microssociologia enquanto um processo de interpretaçâo mental. O exemplo dado por Cooley, de que
Hamlet seria socialmente mais real do que as pessoas a nossa volta, é um tanto tolo,
mas ele se torna menos tolo se Hamlet for substituído por um personagem histórico como Jesus, Maomé, ou por algum pop star contemporãneo que estabelece um
modelo imitado por milhões de individuos, "As imaginações que as pessoas têm
sobre as outras são os fatos sólidos da sociedade", declarou Cooley, Devemos acrescentar que não são apenas os únicos fatos sólidos, mas os únicos suficientemente
sólidos e importantes,
A Sociologia do Pensamento de George Herbert Mead
Enquanto Cooley foi sugestivo, mas superficial, George Herbert Mead desenvolveu essa linha de pensamento em uma sofisticada teoria da mente social. Mead
não era um sociólogo, mas um filósofo que lecionava na Universidade de Chicago
no mesmo departamento deJ<;>hn Dewey (que se transferiu de Michigan), Ele estudou em Harvard comJosiah Roice, Ofilósofo idealista que mencionei anteriormen,
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te, em virtude de suas extravagantes crenças na divindade do Estado. Em comparação com ele, Mead tinha uma abordagem bastante empirista, até mesmo materialista. Ele chamava a si mesmo de behaviorista social e admirador do psicólogo John
B. Watson, que propôs reduzir o estudo da mente ao estudo do comportamento
observável ê induzir as leis do comportamento humano a partir de experimentos
com animais, Para Mead, no entanto, O comportamento crucial é sempre O compo;tamento sociaL É a interação entre organismos biológicos e á internalização
desses movimentos de um lado para o outro dentro dos seres humanos que constituem a mente.

Mead parte desse argumento para apresentar a distinção entre o sdr e o corpo.
O self é algo reflexivo, que pode ser tanto sujeito quanto objeto, e que pode fazer-se
objeto de si mesmo, As partes de nosso corpo (por exemplo, o coração, o sist,ema
digestivo) são capazes de funcionar sem nOsso controle consciente, e eles constituem uma unidade na medida em que fazem parte de nosso se/f. Quando estamos
completamente absortos na realização de uma tarefa qualquer, o sdf não está presente. Além disso, há muitas experiências do self sem que haja relação com O corpo: no pensamento, na imaginação, na memória.
De onde, portanto, advém esse self não corpóreo? O self é um ponto de vista,
Nós nunca conseguimos ver o nosso corpo um todo, nem mesmo diante de um espelho. O individuo experiencia a si mesmo não mediante uma observaçãO direta,
mas apenas a partir do ponto de vista iodireto das outras pessoas. Isso é o que há de
caracteristico na comunicação humana; um animal produz um barulho que tem algum significado para os outros membros de sua espécie, mas as palavras dos seres
humanos são símbolos que são dirigidos não apenas aos outros, mas também a nós
próprios. Ao contrário de Cooley, que tinha uma concepção bastante rudimentar
sobre a mente, Mead assimilou o sofisticado modelo dos três elementos proposto
pela teoria do significado de Peirce. É éssa reflexividade, afirma Mead, e não qualquer identidade sobrenatural tal corno a Alma, que torna alguém humano, rompendo, portanto, com os sentimentos religiosos de seu próprio professor, Royce,
O self, que pode ser um objeto de si mesmo, surge somente na experiência social. Depois que o indivíduo adquire um ponto de vista social, pode tornar-se solitário e desenvolver seus· próprios pensamentos, mas não antes disso. O pensamento é uma conversa traváda consigo mesmo. Mas até mesmo a conversa com os ou-

tros possui essa característica autorreferencial. Precisamos ser capazes de pensar
quais palavras diremos a segnir, na medida em que assimilamos o ponto de vista do
outro e avaliamos sua reação ao que dissemos, e assim por diante. O mesmo se
aplica a essa conversa interna que constitui o pensamento: temos que nos monito-

rar constantemente, assumindo o papel de um ouvinte interno que pode dirigir o
fluxo subsequente do pensamento,
Mead foi mais adiante do que Cooley também em um outro aspecto, Enquanto
Cooley sustentava uma noção do sensO comum de um self unitário, Mead afirmou

,
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que cada individuo possui múltiplos selves. Mantemos relações diferentes com
pessoas diferentes e somos coisas diferentes diante dessas pessoas diferentes. Há
diferenteç,e!ves para diféfentes tipos de relações sociais, e algumas panes do self
existem apenas subjetivamente, diante de nós mesmos. Portanto, Mead adêntrou
no mesmo terreno de Sigin{.nd Freud, embora' tenha apreSentado uma divisão diferente entre as diferentes partes do s~lf. Tal como veremos, essa ênfase nos múlti_ .
pIos eus foi desenvolvida especialmente por Erving Goffman.
Mead.era um pragmatista em sua ênfase no significado e Oconcebia como uma
forma de ação. Ele elaborou ainda mais a tríade do significado presente na semióti_
ca de Peirce:'há sempre um gesto (que pode ser um som) produzido por um organismo para se dirigir a outro, uma resposta do outro, e uma ação resultante que
responde ao gesto. Nosso pensamento ocorre mediante a utilização de símbolos
", carregados de significados. Até mesmo algo bastante mundano como uma cadeira
é simbolizado por um gesto (verbal ou algum outro, como Oato físico de sentar-se)
, que entra na comunicação dessa fonoa. Os símbolos não são parte do mundo físico
, a nossa volta porque este sempre consiste em objetos particulares - esta cadeira,
aquele canto da sala - enquanto os simbolos são universais. Eles evocam a mesma
respOSta em todas as pessoas e, portanto, em inúmeras situações. Até'mesmo a Iin. guagem não verbal d~pende ,de que seja produzida uma mesma resposta por parte
de todos, "Uma pessoa que díz alguma coisa diz para si mesma aquilo que está dizendo para os outros", deC!arou Mead, "pois, de outro modo, ,ela não saberia do
que está falando",
Mead descreve o desenvolvimento da mente na infância de forma a ampliar a
descriÇão feita por Cooley sobre o amigo imaginário, Mead afinoa que isso se aplica à toda forma de brincadeira, seja a criança sozinha, seja com outras crianças, O
primeiro tipo de brincadeira é um faz de conta: brincar de se~ u~ mãe, um polici'al;o motorista de um carro de brinquedo (ou até mesmo deser o próprio carro), ou
,seja lá o que for. As crianças pequenas brincam dessas coisas sem parar, porque
este é o primeiro e mais simples estágio de "ser o self de outra pessoa". É um mo,mento no qual se aprende a desempenhar o papel do outro, o que é crucial para
'que se adquira um ponto de vista exterior sobre si mesmo.
Quando as crianças estão um pouco mais velhas, há um.s,e gundo estágio, o dos
'ogos organizados. Seja no esconde-esconde ou no baseball, agora está presente
ma estrutura que deve ser aprendida. A criança deve conhecer as atitudes de toos os envolvidos no jogo para que seja capaz de jogar em qualquer posiçãO, O joador que recebe a bola deve saber o que o batedor está fazendo tão bem quanto
.
", uilo que ira fazer; as atitudes de todos os outros estão entrelaçadas em todas as
h,~~~poSições. Nesse estágio, o self social se toma completamente cristalizado.' Antes, as
[.,E)?'crianças trocavam facilmente de um papel para'outro, e de um estado emotivo para
y.-qfh.-ou tro, Segundo Mead, essa rápida mudança nos papéis constitui tanto o chanoe
~"';~tquanto a fraqueza da infância. 'Isso explica tanto a fantástica espontaneidade da
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criança e sua capacidade para se entregar às coisas quanto a volatilidade que faz
,:' com que ela passe dos risos às lágnmas de um mstante para outro.
, ._
;
Os jogos organizados representam um estágio mais avançado da orgamzaçao
: do selI Os papéis são escolhidos de fonoa mais deliberada e se permane,ce neles
é, enquanto a situação social o demandar. Tanto o self quanto a rede de pape~s que o
; cii:cunda sê tomam mais solidamente estruturados, E por essa razão que as cnanças começam a manifestar interesse pelas regras, P?dendo torr:ar-se bastante mflexiveis no que se refere à importância de seguI-las a rtsca, O mvel maIS elevado de
reflexividade queJaz com que se perceba que as regras po?em ser m~dadas amda
não foi atingido, O que essas regras externas representam e a a~uIsIçao de uma estrutura mental que Mead denomina de o "Outro generallzado . I~o não Slgmfica
simple5mente adotar para si o exemplo de outra pessoa, mas conslSt~ em u~a faculdade permanente da mente que assimila a atitude de toda a comumdade. E uma
espécie de ponto de vista de um espectador e relação ao tlme de baseball, em que ,
cada papel está interligado com os outros, O "Outro generallzado" é a base para a
cooperação institucional complexa que constitui a socieda.de. A proprtedade, por
exemplo, não é meramente a relação de .alguémcom algo flSlCO, mas um reconhecimento de que o direito de alguém sera reconheCIdo pelos outros,
O "Outro generalizado" também faz parte da mente do próprio individuo, Somente adotando a atitude do "Outro generalizado" em relação ao proprto self e que
é possível ao individuo pensar naqueles símbolos abstratos que constttuem a mente racional e adulta. As palavras são universais, provocam uma aatude semelhante
por parte de todos; essa universalidade não poderia existir se não houvesse uma estrutura mental capaz de assimilar uma atitude comum a todos. É uma especle de
espelho global diante do qual cada pessoa individual se expressa e atnbm um SIgnificado geral às suas expressões,
.
As outras partes do self são derivadas dessa estrutura. Cooley falou de um "self
como uma autoimagem derivada a parnr de fora, Mead afumou que
pelhado"
e
s,
E '
"E»
a parte espontllnea de 51
isso é apenas uma parte da estrutura. xISte um u, um
.
mesmo, que responde às situações sociais e faz gestos para os outros. Esse self ~ã~e
com letamente determinado pelo exterior, mas pOSSUl um elemento de Ilber a e
p " , Ha' tambe'm o "Mim" O sel!fque é formado pelas amudes das outras
e de m l C l a u v a . '
l!f
lh
essoas em relação ao indivíduo. Essa é uma imagem sobre o self" o se, orgu 050
Pu humilde bom ou mau, feio ou bonito. O "Mim" é um self denvado, que surge
~ enas refle~ivamente, depois de alguém ter dirigido algum apo de ges_to as outras
~soas. O self espelhado proposto por Cooley é reduzido a uma poSIçao se;undá~a e com isso o sistema ganha mais dinâmica, Em todos esses momentos o Outro
e~eralizado" desempenha um papel crucial. O "espelho" não é meram~nte exten~r como Cooley havia dito; na verdade, ele tende a tomar-se um acessono penoane~te dentro da mente indivídual, quando se habitua a observar os própnos pensa:
mentos e sente a necessidade de atribuir-lhes um stgmficado geral, para que pos

sam ser comunicados; É o "Outro generalizado" que providencia essa audiência.
abstrata e genérica que pode ser utilizada nessa conversação interior que constitui .
o pensamento.
•
.
Mead, portanto, apresenta um modelo de mente enquanto um conjunto de
partes que interagem. Ela é socialmente ancorada porque o "Outro generalizado""
seu ponto de referência central, embora seja um ponto invisível. Ao mesmo tempo.
ela é individual e fundamentalmente livre, em virtude da existência do "Eu" que
sempre negocia com as outras pessoas, em vez de simplesmente aceitar as demandas sociais pré-existentes. Aqui também o pensamento é permeado pela sociedade,
porque as ações e reações·que são planejadas para dirigir O curso da própria ação
diante dos outros são aspectos do "Mim" , pequenas imagens de si mesmo em que o .'
indivíduo se imagina em diferentes situações, enquanto tenta visualizar mentalmente as várias opções. Seria possível dizer (e essa é um metáfora minha, não de
Mead) que o self é como um tabuleiro de damas, no qual o "Mim" (na realidade, os ..
muitos "Mim") são as damas, o "Eu" é o jogador que faz os movimentos e o "Outro
generalizado" é a luz sobre o tabuleiro que toma os movimentos inteligíveis, Ou, .
para utilizar uma outra metáfora, o self é uma série de espelhos em constante movimento que se refletem mutuamente.
Blumer cria o .lnteracionismo Simbólico
Não é difícil de imaginar as inúmeras direções que puderam ser seguidas a partir .
do sistema de Mead. Uma dessas direções enfatiza a fluidez e as negociações da ordem social. Essa foi a direção seguida por Herbert Blumer, reforçada pela tendência
da Escola de Sociologia de Chicago. A outra direção é diametralmente oposta, na
medida em que circunscreve o self em um conjunto de papéis sociais, e que dá ori.
.gemá teoria dos papéis. Nós analisaremos cada uma dessas teórias separadamente.
Conforme já ressaltei. Georg Herbert Mead não foi um sociólogo, e durante sua
vida chegou apenas a publicar um pequeno número de escritos sociológicos. Mas
suas autas na Universidade de Chicago eram muito populares entre os estudantes
da década de 1930. Foi nessa época que a Sociologia americana começa a adquirir ·
uma verdadeira tradição de pesquisa, liderada pelos sociólogos de Chicago W.l.
Thomas e Robert E. Park. Esses sociólogos não eram particularmente fortes no
camp.o da teoria e seus interesses eram mais voltados para os problemas da cidade
modema e para a questão da assimilação dos novos imigrantes na SOCiedade americana. As teorias derivadas dessas pesquisas tenderam a ser mais ecológicas e estrUturais em vez de microinteracionistas. Mas W.l. Thomas, que teve uma formação
em Filosofia alemã em função de um estágio na Alemanha durante a virada do século, contemplou em seus trabalhos um elemento voluntarista que se encaixava
bem com o lado mais ativo da teoria de Mead. Em seu tratado sobre problemas sociais chamado de The child ln America, Thomas formulou algumas breves sentenças que posterio~mente se tornaram famosas, ficando conhecidas como "o teorema
no

de Thomas". Sua principal afirmação era a de que "se os homens definem as situações como reais, então elas sãO reais em suas consequências". A vida social possui
as características que as pessoas acreditam que ela possua, ou ao menos tende a
possuir. Se determinado comportamento passa a ser definido como prestigioso,
será dessa forma ·q ue as pessoas passarãO a agIr; se ele é deflmdo de maneIra oposta,
tornar-se-á socialmente desviante e será evitado por todos aqueles que desejam ser
respeitáveis.
Isso faz com que a vida seja bastante fluida e capáz de passar por rápidas mudanças. Se o estatuto de uma determinada situação mudar de rumo, o comportamento que elil evoca também irá sofrer mudanças, alguma~ vezes de forma espantosamente extrema. Foi essa interpretação de Mead que fOI defendIda por Herbert
Blumer, n.a época um jovem professor no departamento de Sociologia da Universidade de Chicago. Após a morte de Mead em 1932, Blumer se tornou s~u ardoro~o
porta-voz. Ele cunhou o lermo "interacionismo simbólico" para resumIr a poslçao
de Mead, que afirmava estar reproduzindo fielmente. Contudo, é importante ressaltar que houve consideráveis controvérsias em relação a isso. O interaCIOUlsmo
simbólico de Blumer se parecia muito mais com a "definiçãO da situação" de Thomas do que com o aspecto da teoria de Mead que seguia o beha~iorisla Watson, e
era bastante diferente do modo com que os defensores da teona dos papéIS estavam tentando cristalizar o pensamento daquele autor, enquanto um conjunto definitivo de leis explicativas.
É possível também que haja um elemento da filosofia de John Dewey no interacionismo simbólico de Blumer. Dewey também esteve na faculdade de FüosofIa
da Universidade de Chicago antes de mudar-se para Columbia, e certamente deve
ter feito parte da aunosfera intelectual em torno de Blumer. Dewey atacou o modelo utilitarista que concebia o at?r racional enquanto alguém que escolhe ~s .melOs
para obter determinados fins, de modo a maximizar as recompensas e mllllmlZar
as punições. Dewey afirmava que os meios e os fins não são separados nO mundo
real. Nas situações ordinárias agimos segundo o hábito, encontrando os fIOS ao
mesmo tempo em que descobrimos os meios para obtê-los. Uma situação leva á
outra, e geralmente nenhnm cálculo racional se faz presente.
Blumer adotou esse J1lodelo situacional e levou-o ao extremo. As pessoas nem
sempre adotam papéis jáprontos. Elas os criam e recriam de .uma situação para outra. As assim chamadas instituições sociais - o Estado, a famlha, a economla - eX1Stem somente na medida em que as pessoas.realmente se reúnem em determinadas
situações. Podemos agir juntos porque construímos as ações juntos. Isso é feito a
partir do seguinte mecanismo descrito por Mead: cada indivlduo projeta a si mesmo (isto é, O aspecto "Mim" do selj) em diversas possibilidades futuras; cada um
imagina o papel dos outros de modo a saber quais as reações possíveis à sua ação;
como resultado, cada um alinha sua própria ação conforme as reações que prevê
por parte das outras pessoas. A sociedade não é uma estrutura, mas um processo.

' ... .

essa teoria é o ponto de, partida para li?ar empiricamente com as diferenças per- '
cepnvelS no comportamento dos md1Vlduos. A parte mais elaborada dessa teona
h~a ,~om os múltiplos papeis que um indivíduo pode ter ,em sua "coleção de papeIs. (um termo cnado por Robert Merton, que integrou a' teoria dos papéis a uma
anáhse funclOnailsta). Porta,:to, um mesmo indivíduo pode ser ao mesmo tempo
esposa (para seu mando), mae (para seus filhos), filha (para seus pais), funcioná_
na (para seu patrão), líder (de úma associação de pais e mestres), e assim por diante. Surge, então, a seguinte questão: como os indivíduos lidam com os possíveis '
conflitos entre os diferentes papéis de sua coleção? Na parte mais refinada dessa teoria, desenvolvida por Ralph Tu~er, é ofere~ido um conjunto de proposições que
tentam pr~ver a qual: desses papeIs o mdlV1duo tende a dar preferência: ou seja,
quaIS papeIs os mdlVlduos tendem a identificar como sendo seu "verdadeiro" self,
e quais papeis consideram mais superficiais?
.
" '
Há uma cOflSiderável diferença no tom dessas duas ramificações do interacionismo simbólico. Os teóricos dos papéis sociais gostam de usar exemplos que são
banaIs e famIliares (a mãe que faz parte da associação de pais e mestres, e assim por
dIante), se comparados aos temas mais underground que são os preferidos dos situaclOnahstas blumerianos mais radicais. Os teóricos dos papéis sociais decidiram deliberadamente seguir o penoso caminho de construção de uma ' teorla científica
enquanto os situacionalistas no geral atacaram as teorizações abstratas em favor d~ .
uma atitude mais comprometida com a fluidez e a espontaneidade da vida real.
Contudo, essa tradição prosseguiu sem se apoiar em uma base teórica consistente,
Os situaci0:ralistas .tenderam a abandonar a teoria para se dedicar ao exame de pro"
blemas SOCIaIS particulares, retornando a um ponto de vista sem teoria, característico dos primeiros anos do século. A teoria dos papéis continuou a trabalhar na elaboração de um modelo cientifico avançado, mas esse objetivo acabou se reduzindo
à questão de saber como (, self é fixado pelos papéis sociais. Isso não apenas elimina o lado dinãmico do individuo, ressaltado por Mead, mas também resulta em
uma teoria parcial sobre o Stlf. Mead produziu um modelo da'mente;especificando
em que consiste o aparato interno da consciência - a conversação interna entre o
"Eu~, o ~Jv1im" e o "Outro generalizado". o que constituiu uma teoria sociológica
do pensamento. A teoria dos papéis desviou o foco dessa estrutura interna, voltando-se apenas para os modos pelos quais o seIf se liga a uma ou outra parte da socie'
dade. Nos termos de Mead, essa e apenas uma teoria do "Mim". , '

.":.

Em minha opiniãO, a teo?" meadiana sobre a mente ainda não foi esgotada. Na
reahdade, ela mal fOI tocada. Tanto a versão situacionalistaquanto a versão daleoria dos papéis desviaram a atenção da mais importante contribuição de Mead, qual
se)"., uma genuína teoria sociológica do pensamento. Talvez seja por isso que o ímpeto teórico da microssociologia tenha sido assumido" nos últimos anos, por uma
outra linhagem teórica, que não provém da tradição americana enraizada em Peirce, Cooley e Mead. Trata-se de uma ábordagem da Sociologia da consciência completamente diferente, que ten: navegado sob a bandeira da etuometodologia ou fenomenologia.
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A Sociologia da Consciência: Husserl, Schutz e Garfinkel
Em 1966, Peter Berger e Thomas Luckmann publicaram um livro com um título revelador: The Social Construction of Reality. Os autores, um americano e um
alemão, foram estudantes de Teologia e Filosofia, e seu argumento provocou um
abalo entre os autores da Sociologia, que costumavam considerar o mundo como
uma realidade objetiva e independente dos seres humanos que o habitam. Um ano
mais tarde, veio uma afirmação ainda mais radical enunciada por Harold Garfinkel
em seu livro Studies in Ethnomethodology. Esse livro consiste na reunião de alguns
artigos, que haviam sido estudados extensivamente por um grupo de ardorosos
discípulos que se reuniam privadamente. Com a publicação do livro, esse movimento underground veio à luz repentinamente. O núcleo central da Sociologia estava sendo desafiado por um grupo de epistemólogos radicaiS, que declaravam que a
Sociologia era ingênua, destituída de qualquer fundamento e que precisava ser
substituída por uma nova disciplina, chamada de "etnometodologia".
Não é preciso dizer que isso não aconteceu, mas fez com que todos per ~ebes
sem que o antigo establishment sociológico já não estava no comando em todos os
lugares, e que dentre as facções que se enfrentavam na nova cena intelectual, havia
uma explicitamente revolucionária. Os "etnos", como passaram a ser chamados
seus adeptos, não eram revolucionários em um sentido político; para a maioria deles, o marxismo era parte daquele antigo modo de pensar que deveria ser superado.
O que eles queriam? A maior parte das pessoas não sabia ao certo. Garfinkel e
seus seguidores tendiam a escrever em uma linguagem convoluta, com uma temiinologia hermética e geralmente se encontravam em locais privados e não faziam
qualquer esforço para apresentar sua provincia aos demais membros do universo
intelectual. Muitos sociólogos simplesmente consideravam esse movimento como
um culto. Parte disso se devia.ao fato de que os etnometodólogos estavam introduzindo duas inovações radicais de uma só vez. De um lado, eles estavam tornando a
Sociologia muito mais filosófica do que ela o fora nos últimos 60 anos ou mais, e,
por outro lado, a filosofia que eles estavam tentando introduzir era uma vertente
bem pouco familiar, que remontava à fenomenologia alemã. Mas se os etnometo- '
dólogos tivessem sido meramente filosóficos, teria sido muito mais fácil repudiá-los. Mas eles tambépi afirmavam sef muito mais empíricos do que a Sodologia
convencional. De fato, uma de suas principais estratégias para criticar a Sociologia
existente cOflSistia em acusá-la de ignorar aquilo que há de mais fundamental nos
, fatos a serem observados. Nos surveys apenas eram feitas perguntas e' os pesquisadores se equivocavam ao tomar as respostas dadas como se estas descrevessem o
modo corno as pessoas realmente vivem; a Sociologia histórica baseava-se em documentos cada vez mais distantes da realidade social. Os interacionistas simbólicos, como Blumer, já haviam elaborado algumas. dessas criticas, mas os etnometodólogos usarain as mesmas armas contra eles. Os interacionistas simbólicos apenas tocaram a superfície da interação; eles cOflStruíram interpretações sobre isso,
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ii}3k;'~IA:s definições das sit~ações surgem a partir de uma continua negociação de pers-

f;t":5~~ pectlvas. A reahdade e SOCialmente construida. Se ela toma a mesma forUla reitera_
rif·:,·;;~~das vezes, é somente porque 'as partes envolvidas na negociação chegaram à pro-

t::\ "S{;jlf:posta de uma mesma SOlUÇão e não há garantia de que na próxima vez as coisas
t1'/Jsiacontecerão da mesma maneira.

tE,/;~1I!:~:. A versão do interacionismosimbólico desenvolvida por Blum concede muita
f\):)%~lmportãncla à espontaneidade e à indetermi_nação, Qualquer instituição pode mui,,;, ,_;!&:::dar, a socIedade pode Irromper em revoluçao. Essa nunca se tomou uma posição
t.&': ~~l~~:#ommante na SOCIOlogia americana. Até mesmo durante a carreira de Blum, as
~\",;'ir~abordagens evolucionária e ecológica sobre a estrutura social cediam lugar para o
'; i. :;:" >,,estrutural-funclOnahsmo de Talcott Parsons e Robert Merton e, de outro lado, ha;;~; ,;:
também um crescimento das macroteorias do conllito. Mas Bluiner fez do inteacionismo simbólico UUla tendência poderosa e uma franca oposição às outras
."
(;i,' " , , ertentes, Ele criticava veementemente todas as posições rivais que, a seu ver, rei fi'i avam a estrutura social e perdiam de vista a realidade mais essencial, os indivi;;'.,:;y~~UOS que, negociam as situações sociais, Na visão de Blumer, o funcionalismo era
'::,;:' :~n~uma ~eona mealIsta que lIdava com categorias abstratas. As pesquisas de survey e
f ;,.:'!iJq,°S metodos de pesqulSa qualitativa em geral (que se tomaram bastante populares
j'.'::' t,~:em uma das vertentes da Sociologia a partir da década de 1950) eram igualmente
;A." :A{;&conden~das por Blumer porque elas não captavam o que há de mais essencial na
!?t{'1$'\ri.da SOCIaL As respostas a um questionário sobre as atitudes de alguém, segundo
i;,X:!~7~Blum~r, são completamente irreais, porque fazem abstração das situações reais nas
~0;:;~~\luais as pessoas agem. Perguntar a uma pessoa sobre suas atitudes acerca das reIarac.ia_is, por e~emplo, irá mostrar apenas como as pessoas agem numa situação
,;" <,;;%m que,sao questlOnadas por um entrevistador, mas não diz nada sobre o modo
;;:" )4::lfomo essas pessoas realmente lidam com negros e brancos. Os comentários negati{,""WlOS de Blumer irritaram muito seus oponentes, e um deles chegou a acusá-lo de ser
p;!o
cooyeiro da pesquisa'sociológica".
c,,'"",::,;
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i!:;<-:~W~. Não obstante,· Blumer exerceu uma considerável influência. Ele lecionou na
Jç ":~@1niversidade de Chicago, durante 20 anos, e foi o editor do prestigioso American
,)<:~~ournal of SOClology; na decada de 1950., ele se mudou para West Coast, para orgar;:: ;\i~)Zar um famoso departamento de SOCIOlogia na Umversidade da Califórnia

Ber-

~s}~~~ley, O'interacionismo simbólico não era apenas crítico das outras SÓciol~gias,
~:-.:;tas cnou Sua propna tradIção de pesquisa, Calcada. sobre a tradição que tinha a

~i' ....,,~scola de Chicago nas pesqUISas de observação partICIpante, desenvolveu uma teo'<:!~l~a das ocupações e das proflSSões, na qual estas não eram concebidas enquanto
,'i;",;'i~p.tldades, mas enquanto processos: formas de interação negociadas pelos próprios
-"

rUClpantes. Sob a orientação de um colega de Blum em Chicago, Everett Hu, a abordagem mteraClOnISta concebia os médicos, advogados e porteiros como
i,':
o 19U~lS ~m suas manobras pa~a esconder seu trabalho sujo e manipular sua
:, "
agem publtca [A mlluêncla elJIpmca dessa abordagem sobre a obra de Erving
,- i:';h ioffman Já está bastante óbVIa, e~bora Goffman tenha baseado suas interpreta-

:~df~2

ções teóricas em uma outra tradição (durkheimiana) l. O quadro ger~1 sobre as
profissões apresentado por essa abordagem é bem diferente daquele ofICIai e ~auda
tório oferecido pelos funcionalistas; em vez dISSO, conSIste em uma exposlçao das
políticas ocultas das profissões.
Uma outra importante vertente do interacionismo simbólico foi a que se dedicou ao estudo do desvio. Pesquisadores como Alfred Lindesmith, Howard Becker e
Edwin Schur tOUlaram o ponto de vista "interno" para esa;dar as situações e as características gerais dos delinquentes, alcoólatras, drogados e outros transgressores
dos padrões sociais, em vez de aceitar o pont? de vista o:,icial apresentado peI~s
.; agências de controle. Eles mostraram ~omo os d:SVlantes ,seguem uma traJetona
própria e chegam a uma determinada mter~retaçao ~e propnos ~ue os faz perseguir um caminho contrário ao do mundo certInho e quadrado ,A pamr dessa
perspectiva, o próprio "desvio" não pode ser uma categona toUlada ~omo dada, os
padrões violados não são uma entidade objetiva: mas el;s própnos sao nego~,ados
politicamente, Edwin Schur descreveu a cnaçao dos cnmes sem VItimas , tais
como o uso de drogas, as apostas ou aborto, e Howard Becker cunhou o conceito
de "empreendedores morais" para analisar as manobras das pessoas que estão no
lado oficial para tentar categorias de desvio para impor aos outros.
O interacionismo simbólico adotou o ponto de vista daqueles socialmente des,viantes para marcar um contraste com as afirmações oficiais e benevolentes que
Cooley costuUlava endossar. A trajelória dos últimos 70 ou 80 anos tem SIdo a~ue
la que parte do ponto de vista ultraoficial e chega até o s~bmundo, tend~ a cnuca
de Blumer à Sociologia oficial como ponto de vuada. Nos ultimas anos, o mteraClOnismo simbólico, ao menos para alguns sociólogos, tem se tomado aliado da abordagem marxiana'do conflito. Isso não se aplica a todas as teorias do conllito, -:specialmente no caso do materialismo mais linha dura, mas no geral O mteraClonlSmo
simbólico tem encontrado muitos pontos de cohtato com a versão do marxismo
que defende posições antipositivistas e anticientificistas, que fala da transitoriedade e arbitrariedade da ordem social capitalista, Na verdade, há até mesmo uma lógica intelectual profunda que legitima essa convergência, na medida em que ambas
as tradições têm como ancestrais remotos o idealismo alemão e as fIlosofIas hIStoricistas, tais como aquelas de Hegel e Dilthey.
Contudo, nem todos os seguidores deMead prosseguiram nessa direção, Resta
ainda um outro ramo, que também se autodenomina de interacionlSmo slmbolIco
- embora algumas vezes também se chame de teoria dos papéis - que tenta elaborar uma teoria científica geral sobre o self e sua relação com a estrutura.socIaL Para
essa linha de análise, as instituições sociais são constituídas por papéIS nos ~uals
os individuas se enquadram, A família tem os papéis de pai, mãe, filhos, lrmaos e
irmãs e assim por diante, Esses papéis não são negociados pelos partlClpantes, n:as
já existem previamente. Essa teoria se vincul~ à visão funcionalís~a sobre a SOCledade, especialmente quando descreve os papeis como sendo constltu~dos P?r normas e valores institucionalizados. Essa pode parecer uma categonzaçao vaZia, mas
.
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mas não atingiram seu núcleo, porque não conseguiram examiná-la de forma suf'_
.
'
I
Cientemente próxüna.
'
'
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como a base de todo o conhecimento, nenhuma ciência poderia ser considerada
segura até que seu projeto estivesse plenamente realizado. Agora podemos compreender a atitude de Garfinkel em relação à Sociologia: sua fundamentação também permaneceria incerta até O momento em que a etnometodologia houvesse
completado seu trabalho de aplicação do método fenomenológico de Husserl.

Não é de surpreender que os interacionistaS simbólicos tenham sofrido ess
ataque. Durante muitos anos. eles lutaram contra o frio e duro positivismo da SOCio~
logia americana ao destacar a definição de situação e a flliidez das relações sociais.
Agora eles estavam sendo atacados pelo flanco que eles m~nos 'esperavam e estavam sendo acusados de não serem suficientemente radicais e de fazerem parte do
mesl,llo estabhshment. Multas interacionistassimbólicos reagiram a isso afirmando
que os etnometodólogos não traziam nenhuma novidade: que tudo o que disseram
já havia sido dito anteriormente pelos interacionistas e também afirmaram (de forma um tanto inconsistente) que os etnometodólogos foram longe demais e destruíram completamente a realidade soCial.
"

Por que as ciências empíricas são incertas? Porque elas se baseiam sobre o método naturalista. Elas assumem-que existe um mundo lá fora que pode ser observado e a partir do qual podemos induzir generalizações. Mas nenhuma soma de induções de particulares empíricos pode nos oferecer um conhecimento completamente seguro: nós sabemos que algo ocorreu determinado número de vezes, mas
isso não garante que o mesmo acontecerá no próximo caso ou em cada um dos casos no futuro infinito. Do mesmo modo, estabelecer as regras da lógica da forma
convencional não garante regras válidas para todo raciocínio, dado que isso não
explica por que asregras devem ser tais como são. Uma lógica verdadeira deveria
ser muito mais universal e abarcar não apenas algumas formas particulares de raciocínio, mas todo tipo possível de raciocínio. Podemos notar que Husserl tinha um"padrâo muito elevado para definir o conhecimento e que tudo o que estivesse aquém
desse padrão era rejeitado. Ele preferia começar tudo da estaca zero, utilizando um
novo método que deveria garantir a absoluta certeza dos resultados em cada um dos
casos. Ele chamou esse método de fenomenologia.
O princípio básico da fenomenologia é o de que é possível apreendera verdadeira essência das coisas sem precisar apoiar-se em q1,lalquerevidência empírica. Nenhum experimento empírico ou observação, incluindo a Psicologia, jamais poderia
refutar (ou provar) essas essências, urna vez que elas são anteriores a toda experiência. Entretanto, essas essências são encontradas a partir da observação, embora se
trate de um outro tipo de observaçãO. O que é preciso fazer é aplicar o método que
Husserl chamou de epoché ou "suspenSãO": torna-se o conteúdo da consciência tal
como ele surge, mas se suspende todo julgamento acerca de sua verdade ou fálsidade. Em outros tennos. toma-se a experiência não enquanto experiência. mas enquanto uma forma pura da consciência. Husserl estava convencido de que essas experiências continham as formas puras das essências. Nós constantemente vemos as
coisas como universaís, enquanto a realidade empírica sempre se dá na forma de particulares. Quando, por exemplo, vemos dois' objetQs que são vermelhos, sabemos
que ambos são da mesma cor, embora isso não tenha sido induzido a partir da experiência. A experiência é sempre a experiência de algum objeto particular, e não é
possível reconhecer ambos,os objetos como sendo vermelhos a menos que já se tenha uma concepção geral e universal do vermelho para aplicar aos objetos.

Deixando o furor um pouco de lado, é possível perceber que os etnometodólogos estavam fazendo algo diferente. Suas afirmações teóricas e filosóficas tinham
uma origem muito diferente de tudo aquilo que vinhá sendo dito na Sociologia
ameneana, aSSim como o seu empirismo' era de um tipo' radicalmente novo.
Vamos, em primeiro lugar, investigar a linhageni filosófica. Tanto Garfinkel
quanto Berger e Luckmann tomaram a história intelectual dá Sociologia muito
mais complexa. Ambos fincaram suas raízes ná obra do filósofo alemão Edmund
Husserl, que antes disso nunca fora considerado parte da tradição sociológica,
nem 'por ele mesmo nem por qualquer pessoa. Husserl foi contemporâneo de Cooleye Mead e sua obra se estendeu entre as décadas de 1890 e 1930. Seus discípulos
maIS famosos foram os filósofos existencialistas Martin Heidegger eJean-Paul Sartre. Agora, repentinamente, a história estava sendo redefinida, de fOrIDa que esses
autores passavam a fazerpar!e da tradição sociológica. Isso certamente foi uma
construção - ou reconstrução - da realid~de sodal! No entanto, havia alguma lógica msso. Outro aluno de Husser! foi Alfred Schutz, que ,em 1930 fugiu dos nazistas
e acabou lecionando na N~w School for Social Researcli; emNova Iorque, uma instituiçâo fundada em tomo de intelectuais alemães imigrantes. Em 1950, tanto Ber.ger quanto Garfinkel seguiram as aulas de Schutz na New School. PortilIlto, quando a ,etnometodologia ea fenomenologia social emergiram no final da década de
1960, Schutz também foi ressuscitado, tendo seusartigos p1,lblicados e sendo colo"
, "
cado no panteão histórico.
, Qual foi, então, ~ significado de Husser! para a Sociologia? Husser! foi um filósofo extremamente aml:iiCioso, que pretendeu desqualificar toda a Filosofia anterior, considerando-a sem fundamento, e propôs que tudo fosse restabelecido sobre
uma certeza absoluta. HUSserl iniciou sua carreira como um matemático e seu
ideal era o de que a Filosofia se tornasse tão certa como supostamente o era 'a Matemática: embora até mesmo aqui ele considerasse que os matemáticos não estivessem tão certos quanto deveriam ser - de modo que até mesmo essa ciência deveria
ser reerguida sobre uma nova fundaçãO. Dado que Husserl considerava a Filosofia

Husserl elaborou então um inventário de todas as essências puras que constituem a estrutura absoluta do universo. Embora ele tenha rejeitado o método do
empirismo no sentido comum, ele procedeu, por assim dizer, "empiricamente". O
filósofo não sabe antecipadamente quais são essas essências; ele deve encontrá-las

. . r'

226

'.'

227

mE,diante uma suspensão da experiência após outra, e inventariá-las. Com isso, supostamente, se obtém leis que são absolutamente válidas em todos os lugares e circunstãncias. Ao aplicar esse método ao estudo do tempo, por exemplo, Husserl
nos ofereceu princípios tais corno aquele que afirma que "as relações tempora,is são
assimétricas" .

Contudo, de tempos em tempos Husserl era t9mado por dúvidas, questionando se havia dado provas suficientemente profundas, se os princípios propostos
eram sufic.i.entemente universais a ponto de constituírem a estrutura absoluta do
universo. E podemos também questionar se um alemão examinando as formas
"suspensas" de sua própria consciência na década de 1930 chegaria a um mesmo
resultado que um monge budista na Índia em 400 a.c. Não obstante, o método de
Hussi'rl deu um grande impulso às gerações subsequentes de seguídores. Ele illií tia busca pela essência das coisas, pelas leis, se não de todo o universo, ao menos do universo percebido pela experiência humana em seus diversos âmbitos. O
aluno mais famoso de Husser!, Martiu Heidegger, fundou O existencialismo moderno.ao buscar a essência do ser humano. Ele chegou a uma conclusão dramática:
a existência humana se dá no tempo e sua essência última é o "ser-para-a-morte".
A essência do ser·humano é a de que ele não possui nenhuma essência; ele é logicamente infundado: não há qualquer razão para que ele exista em vez de haver somente o nada em seu lugar. O ser humano é simplesmente "jogado no mundo",
sem nenhuma razão última. Isso se reflete no modo como O tempo consiste na caessencial da existência. A falta de fundamentação lógica da existência finalmente chega a seu devido fim ua forma da morte. Na década de 1940, Jeau-Paul
Sartre elaborou essa ideia de uma forma ainda mais dura: a existência humana é
negação absoluta, e o fluxo de nossas vidas é uma série infindável de atas da nadidade entalhando o futuro vazio a partir dos blocos mortos do passado.
Certamente, estamos diante de um conjunto de ideias bastante dramáticas; mas
como partimos daqui e chegamos à ernometodologia? Na verdade, encontramos um
caminho mais direto através de outro aluno de Husserl, Schutz. Contudo, os existenciá:listas não devem ser esquecidos, uma vez que o tom subjacente aos argumentos de Garfinkel se aproxima muito mais de Heidegger do que de Husser! ou Schutz.
Garfmkel introduziu um estilo dramático na Sociologia, bem como uma intensidade
fervorosa que tem algo semelhante à Angst (angústia) que Heidegger afirmou ser a
emoção humana mais essencial. Se para Heidegger e Sartre a vida humana é desprovida de fundamento e paira sobre o precipício do esquecimento, para Garfinkel essa
mesma ausência de fundamento caracteriza a própria sociedade.
Mas por ora vamos trilhar um caminho mais seguro, aquele da fenomenologia
social introduzida por Alfred Schutz. Schutz propõs investigar quais essências podem ser encontradas em um tipo particular de experiência, a experiência das pessoas acerca do mundo social. Aqui ele estava simplesmente aplicando o método de
Husser! a outra área especialiZada. (Ele também acreditava estar realizando detanfl

lhadamente aquilo que Max Weber deveria ter feito ao aplicar seu método da verstehen.) Schutz elaborou urna série de supostas leis, dentre as quais estavam as seguintes: o princípio de que a consciência possui uma tensão específica, que faz
com que ela permaneça constantemente desperta; que a consciência social implica
a suspensão de toda dúvida - nós aceitamos a realidade daquilo que nos é apresentado; que assumimos uma reciprocidade de perspectivas - o mundo presumidamente parece para você O mesmo que parece para mim; que a nossa atitude predominante é aquela de trabalhar por algum objetivo, e que sentimos nosso self en.
quanto um self operante.
Essas leis podem ser ou não ser válidas. Erving Goffman acreditava que não
eram válidas e afirmou (corno veremos) que suas investigações conduziam a uma
explicação mais sofisticada a respeito das atitudes da vida cotidiana. Certamente, a

noção de que o self de cada pessoa é sentido enquanto um self que trabalha para
a realização de algum propósito consiste em urna generalização indevida de Schutz a
partir de um exame de sua própria personalidade (durante muitos anos ele trabalhou em um banco, sem conseguir um trabalho acadêmico). Garfinkel aceitou alguns dos princípios de Schutz, mas somente depois de examinar novamente toda a
questão. Aquilo que para Schutz havia permanecido corno uma fenomenologia de
poltrona, com Garfinkel foi trasformado em investigação empírica, embora se tratasse de um tipo de investigação empírica diferente e até mesmo um tanto bizarra.
Nesse processo Garfinkel fez algumas descobertas que foram muito além daquilo
que fora visto por Husserl ou Schutz.
Garfinkel foi O mais famoso sociólogo seguidor da fenomenologia de Husserl,
e certamente mereceu essa fama. Berger e Luckmann introduziram a noção geral
de "construção social da realidade", mas o mundo fenomenológico descrito por
eles era muito parecido com o mundo do senso comum. Ele é subjetivamente - ou
melhor, intersubjetivamente - construído, mas é O mesmo mundo certinho das
crenças ordinárias, não muito diferente do mundo idealizado por Cooley. Garfinkel está em um universo diferente. Seu mundo está fundado sobre um abísmo. Ele
é socialmente construído, mundano, tido corno dado: mas não porque ele realmente o seja assim. Ao contrário. Para Garfinkel, o mundo real é inefável e intangível. Ele existe, mas enquanto um misterioso "fator-x" que disfarçamos com interpretações sociais. Nosso princípio social mais forte consiste em não mexer com essas interpretações, a fim de evitar ver o <tuanto são débeis e descobrir a absoluta ausência de qualquer fundamento abaixo delas.
Eu disse que Garfinkel é um empirista radical. Isso é verdade no sentido de
que ele afirma que não podemos fazer inferências sobre o mundo baseadas em boatos. É preciso observar diretamente, e é preciso incluirmos a nós mesmos na obser-

vação. Na verdade, o método de conferir sentido às nossas próprias experiências
consiste no principal objeto da investigação. O próprio termo "ernometodologia"
se refere a esse foco: "ctno" ou "etnografia", O estudo observacional de; "metodolo-

gia", o método que as pessoas utilizam para obter sentido a partir da experiência.
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punto de sua carreira, Garfinkel se tomou famoso por pedir a seUs. .
alunos da Uela para fazer "experimentos" que envolviam "suspender" algumas das ,.
atividades da vida cotidiana consideradas como óbvias. Ele pedia que alguns estu- .
. dantes fossem para suas casas e agissem como estranhos, pedindo educadàmente
'. para utilizar o banheiro, e assim por diante. Outros estudantes deveriam ir a lojas e.
'.- tentar comprar por 25 centavos um tubo de pasta de dente que custava 99 centa.
vos. Aquilo que estava em questão aqui não eram os costumes sociais que prevale_
ciam na casa ou na loja, que se tomavam evidentes ao serem transgredidos (tudo
isso consistia em uma "suspensão'" no estilo husserliano). Aquilo que estava em
questão era toda a estrutura daquela que era considerada a "atitude natural": a forma com que as pessoas esperam que a vida cotidiana seja organizada. Provavelmente, para o público científico, o método de Garfmkel tenha operado mais C"mo
lm dispositivo educativo do que como um experimento. O objetivoda fenomenologia consiste em aprender sobre as estruturas da nossa própria consciência. Tal.
como diria Garfinkel, fazer esses experimentos é algo "bom para a própria alma".
No entanto, Garfinkel muitas vezes hesitou quanto à possibilidade de genera'ização e comunicabilidade dessas experiências. De um lado, ele continuava vincu'ado ao programa de Husser\: chegar à verdade absoluta e revelar as estruturas
. mais gerais e universais da experiência; portanto, deveria ser possível comuni_á-Ias a partir do discurso cientifico e escrever sobre elas em livros. Por outro lado,
.' ontudo, há a principal descoberta de Garfinkel: a de que 6 mundo não se deixa ge"teralizar dessa maneira. Falar sobre ele necessariamente distorce sua verdadeira
. natureza. É em virtude desse insight que, aparentemente, Garunkel percebeu que o
.nico modo de comunicar verdadeiramente esses princípios seria fazendo isso a
,us alunos, de forma imediata, pedindo a eles que fizessem essas experiências.
"'ais do que qualquer outra coisa, foi essa postura intelectual que deu à etnometouologia a reputação de ser um culto.
De todo modo, é possível que alguém de fora consiga compreender os princípios
· I etnometodologia, enfatizando o próprio objetivo de Husser! de formular um conhecimento geral. Em sua terminologia mais tardia, Garfinkel fala sobre os "objetos
Lebenswelt" que se tranSformam em "objetos significados' . Lebenswelt, um termo
· _ilizado pelos fenomenologistas, significa, literalmente, "mundo da vida", o mundo
. 1 qual nós vivemos, tal como o experenciamos. Os "6bjetos significados", por outro lado, compõem o mundo tal como falamos sobre ele ou sobre o qual nos referi,..os sociàlmente. Ambos parecem ser a mesma coisa, mas há uma profunda diferen. : o sofá que está aqui, a máquina de escrever que está sobre a mesa, o carro estacio""do na rua - eles são uma determinada coisa quando os tomamos como dados,
Quando os utilizamos, quando convivemos com eles e os ignoramos, mas são algo
, :erente quando nos referimos a ele e mediante nossos signos verbais. Além disso,
· ' s estamos presos aos nossos signos. Não podemos simplesmente nos livrar dos
signos verbais. Tão logo começamos a prestar atenção nas coisas, fazemos delas obl~'OS com significados e elas deiXam de ser para nós objetos do Lebenswelt. Para nós,
LIll ,Criú

tal como afirma Garfmkel, os objetos são constituídos apenas por aquilo que. os tor;: na explicáveis; eles são aquilo que são socialmente, em v\Itude da estrutura SImbólica que utilizamos para nos referirmos a eles e às outras pessoas.
Portanto, o mundo de Garfinkel é um mundo com vários níveis. H~ o mundo
si mesmo e há o mundo tal como nós refletimos sobre ele. A reflexao rovana::lmente tra~forma aquilo que o mundo é para nós; Rão conseguimos sa~er o que
é o mundo independentemente de nossa reflexão, do mesmo modo que nao temos
como saber como são as coisas quando não est;lmos olhando para elas. Naverdade,
elas não se "parecem" com nada. Tudo o que podemos dIzer é que !S cOIsas exIStem e que o múndo possui uma estrutura dual. Essa última afirmaçao consISte em
uma versão da lei husserliana fundamental, atualizada por Garfmkel de acordo
com seu próprio sistema.
.
Quais são as implicações sociológicas dessa descoberta? "De acordo com Garfinkel, a Sociologia lida apenas com os "objetos slgmficados , Ela não apreende a
realidade das coisas, o verdadeiro Lebenswelt. Até mesmo os mteraclOmstas slmbó- .
Iicos estão se enganando ao pensar que conseguiram atingir o ~úcleo duro da VIda
social com suas noções de situação e de representação de papeIs. Eles tambe~ esIão apenas produzindo novOS "objetos significados:' , que constItuem um obstáculo para se perceber a vida real tal como ela e expenmentada.
.
Há alguma forma de escapar disso? Garfinkel recomenda que os SOCIólogos comecem tudo outra vez e que tentem se aproximar o. máximo po:SíV:1 das:xpenências que constituem cada momento da vida social. E claro que nao e paSSIVeI reportar o próprio Lebenswe1t, porque isso é impossível; mas eles podem apreender quaIs
os métodos que as pessoas utilizam para convertem os vários obJetos do Lebenswelt
que os circundam em "objetos significados". Desse modo, a emometodologla se
transforma em u.m programa de pesquisa muilo elaborado e extremamente detalhado. Os emometodólogos invadiram, por exemplo, o campo da SOCIOlOgia da
Ciência. O próprio Garfinke1 examinou minuciosamente uma f~ta com ,u~a !?'avação de um momento no qual alguns astrõnomos fizeram uma mexplicavel descoberta no céu notumo e, em seguida, começaram a transform:r o q~e VIram em
um "objeto significado", sendo então considerado um "pulsar, A ClenCla, como
todas as outras coisas, é socialmente produzida por pessoas que enuncIa,?, afirmações inteq,retativas que posteriormente se convertem em um conheCImento supostamente objetivo.
.
Outros emometOdólogos estudaram a Matemática tal como :la e realmente
d 'd observando as disputas dos matemáticos na construçao de seus argu~~n:1 :~ostrando como essas disputas dão origem a uma série de teoremas e
provas que depois são considerados como sendo dotados de, valIdade umv,:r~alé
Uma vez criada a prova matemática, todo o pensamento mobIlizado para cna- a
lado e a fórmula que vem a público oferece uma Imagem eqUlvocada
dea
c
,
I'
d '
-oshumaco1odo
acerca de sua objetividade, como se a fórmula fosse a go mtoca o por ma
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nas. O mundo do trabalho também foi examinado dessa mesma forma. Em todos
os casos, O crucial é a "produção locál" de algo que socialmente se acredita ser repetivel, contabilizável e generalizável. Uma pessoa constrói para si a ocupação de
"encanador" a partir de certas práticas locais em situações muito específicas: ao colocar uma determinada representação social sobre aquilo que está realmente sendo
feito, como algo que transcende as situações especificas. O Lebenswelt subjacente é
então transformado em algo como um "papel" social, o de "encanador".

der tomar notas, agora o gravador podia fazer esse trabalho, caprurando cada palavra que era dita. E não apenas cada palavra, mas cada entonação, pausa, começos
equivocados e todos os outros detalhes que compõem os verdadeiros sons das conversas da vida real.
Os seguidores de Garfinkel, especialmente Harvey Sacks e Emanuel Schegloff,
rapidamente começaram a explorar a nova tecnologia e criaram o campo da pesquisa empírica da análise conversacional. Eles desenvolveram um método de
transcrição com símbolos especiais para indicar as diferenças nas entonações do
discurso ao vivo e aquela versão homogênea que se via na folha impressa. E eles co~
meçaram a induzir leis - princípios gerais - a respeito da organizaçãO da fala. Nenhuma área da vida social foi estudada com tamanha precisão de detalhe anteriormente. Com a introdução das filmadoras portáteis alguns anos mais tarde, esse
campo dos detalhes empíricos se expandiu ainda mais, somando até mesmo o contexto não verbal àquilo que era falado. (No entanto, até o momento as análises dos
videos ainda não·se desenvolveram tanto quanto as das gravações de áudio.)
Esse impressionante volume de detalhes não era meramente apenas uma outra
especialidade de pesquisa dentre outras. Sacks propôs que toda a estrutura social
se fazia presente, incorporada nas próprias práticas da linguagem. Onde mais poderia ser encontrada senão nas pessoas reais, na interação empiricamente observável? Schegloff e seus colegas afirmaram que seu método era o único verdadeiramente cientúico, que lidava com dados absolutamente primários e construía generalizações sobre as práticas da fala que constituíam a própria sociedade. Seguindo
em uma direção diferente, Aaron Cicourel propôs que a modema estrutura social é
em boa parte constituída pelo acúmuio de registras escritos. São esses registros
que compõem a burocracia do governo e das empresas, que canalizam a carreira de
alguém atravês do sistema educacional e também nas agências de processos criminais que visam combater todo tipo de delinquência. Cicourel ampliou o estudo da
linguagem para incluir as interaçOes de fala que se dão face a face, e os registras escritos aparentemente "objetivos" da modema burocracia. Em ambos os lados, a sociedade é formada pelos diferentes caminhos do pensamento, que é forjado a partir
da contrição imposta pelos canais verbais e escritos atravês dos quais ele flui. Cicourel propôs que o principal tópico a ser desenvolvido é a Sociologia do conhecimento, do conhecimento encarnado. em todas as suas formas sociais.

Por41nto, de certo modo, a sociedade é repleta de ilusões. Mas elas são ilusões
necessárias. Não podemos agir sem objetos significados; não podemos viver sem
converter siruações específicas em regras e papéis, embora esses últimos estejam
presentes somente em nosso Sistema de Contas Nacionais'. Tal como revelaram os
"perturbadores" experimentos iniciais, quando as pessoas são obrigadas a qU6StiOnar a naturalidade dos significados atribuídos convencionalmente, elas costumam
ficar incomodadas. Elas percebem intuitivamente que se as coisas são reconhecidas como arbitrárias, não há um lugar seguro sobre o qual podemos nos apoiar .
.Tudo pode ruir se nos recusarmos a aceitar as interpretações convencionais. A realidade social é muito frágil. Paradoxalmente, sua força provém, sobretudo, dessa
fragilidade. As pessoas são fundamentalmente conservadoras, não em sentido político, mas em sentido cognitivo, porque 'percebem intuitivamente que o mundo
social é um conjunto de construções arbitrárias edificadas sobre um abismo. Essas
construções permanecem no lugar porque não as questionamos, e nós resistimos a
questionar para evitar que o todo desmorone.

A Sociologia da Linguagem e do Conhecimento
Há um outro caminho seguido a partir· da etnometodologia de Garfinkel. O
de .análise da produção local levou a uma descrição detalhada sobre

~rograma

como são construídos os eventos sociais, mas não levou a nenhum tipo de genera-

lização. Na verdade, sua mensagem era justamente a de que todas as generalizações. poqem ser reduzidas à situação local que as produziram. Contudo, o ideal de
ciência de Husserl se manteve presente como pano de fundo: um conhecimento
universal e absolutamente válido. Garfinkel deu um viês ultraempírico a esse ideal,
e as modernas tecnologias de pesquisa levaram isso ainQ,a mais adiante. Mais ou
menos na mesma época em que foi publicado o livro Studies in Ethnomethodology,
no final da décaQa de 1960, os gravadores portáteis tomaram-se amplamente disponíveis. Eles possibilitaram um novo nível de precisão nas pesquisas sobre a vida
cotidiana. Enquanto antigamente o "observador participante" tinha que contar
apenas com seus olhos e ouvidos e corria ocasionalmente para o banheiro para po2. O Sistema de Contas Nacionais, em ínglês, System ofNational Accounts (SNA). apresenta a dinâmica da vida económica de um pais. que inclui o PIB, situação de emprego. crescimento econõmico.
distribuição das ocupações, etc. (N.T.).

232

O contra-ataque de Erving Goffman
Erving Goffrnan já foi discutido em uma linhagem intelectual diferente. Seu
ponto forte é a microssociologia, mas seu aparato teórico é a teoria durkheimiana

1I

1

dos rituais, mais do que a tradição americana do interacionismo simbólico. Goffman
sempre destacou que a estrurura social vem em primeiro lugar, enquanto a consciência subjetiva é secundária e derivada da primeira; até mesmo sua teoria sobre os
modos de apresentação do self é essencialmente uma du:cussãO do self enquanto um

.1
,I

com a seguinte questão: por que devemos aceitar como verdadeiras suas afirma-

mito moderno segundo o qual as pessoas são obrigadas a representar, e não enquan_
to uma entidade subjetiva que as pessoas possuem de forma privada. Os interacio_
nistas simbólicos - que certamente eram conhecidos de Goffman desde a êpoca em .
que era estudante eni Chicago, e com quem era frequentemente identificado por
aqueles que estavam de fora desse debate - nunca foram considerados por ele cama
sendo muito sério~ intelectualmente. Ele os mencionou pouquissimas vezes em seU!
trabalhos iniciais, e sempre 'que o fez, foi com o intuito de criticá-los.
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Seus "experimentos" e obseIVações algumas vezes são precisos, mas outras vezes

são fragmentários; não devemos nos deixar levar pelo caráter dramático de suas
afirmações ou por suas retumbantes análises, assumindo que suas interpretações

Mas os etnometodólogos compunham um grupo diferente. Eles começaram a .
fazer parte da cena intelectual depois que Goffrnan já tinha consolidado sua carreira
com seus importantes trabalhos sobre a vida cotidiana e sobre a microinteração. Ma;
agora eles começavam a intrometer-se em seu domínio, com urna perspectiva filosófica absolutamente estranha e, além de tudo, afirmando que o trabalho de Gdffman'
não havia sido realizado de nianeira satisfatória! Segundo os padrões de Garfinkel
com seu exame ultradetalhado sobre a coguição social e 'com a precisão das grava~
ções das conversas, os estudos realizados por Goffman foram transformados em Um
mero borrão de observações casuais, quase como um trabalho de Sociologia de poltrona. Mas a história não termina por aqui, uma vez que alguns autores da "segunda
geração" dos etnometodólogos, tais como Sacks e Schegloff, formarain-se doutores
em Berkeley, sob a orientação de Goffman. No finaJ"da década de 1960, Goffrnan
teve a experiência de ver seu campo crescer e se estender além' dele, afastando-se de
sua preocupação comas interaçóes rituais e com a natureza do self social, aproxi- .
mando-se mais das questões filosóficas relativas à epistemologia e à cognição.
Com isso, houve urna Virada nos últimos livros de Goffrnan, Frame Analysis
(1974) e FoYms ofTalk (981). Ele penetrou novamente na microssociologia,
como se este fosse um território estranho, debruçando-se sobre ternas da etnometodologia e fazendo análise de conversas gravadas. E não apenas os etnometodólogos, como todos os tipos de estudos sobre a linguagem, tornaram-se seu alvo. As
décadas de 1960 e 1970 se tornaram a nova era de ouro da análise linguística. Na
própria linguística formal, Noam Chomsky provocou uma revolução, ao produzir
um método que permitia urna análise da "estrutura profunda" da gramática. A Filosofia anglo-americana havia há tempos abandonado a 'metafísica para se dedicar
a investigações cada vez mais profundas sobre a natureza dos "atas de fala"; os
pós-estruturalistas franceses' e filósofos-marxistasaIemães corno Jürgen Habermas
estávam buscando o códigq cognitivo básico ou analisando a sociedade em termos
dos atas de comunicação. Gorfman se voltou para todos esses estudos, organizando assim uma estratégia ofensiva para reconquistar seu território.
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ções sobre isso? Na realidade, há urna série de situações em que aquilo que está
sendo apresentado no palco por uma pessoa não ê o mesmo que está sendo visto
pela pessoa a quem as ações se dirigem, e os outros elementos da lista de Schutz devem ser considerados como sendo dotados desse mesmo caráter dúbio. Essa mesma abordagem, insinua Goffman, deve ser aplicada a Garfinkel e a seus seguidores.

Frame Analysis ê parcialmente dirigido contra a etnometodologia de Garfinkel, e parcialmente consiste em um acerto de contas com questões antigas, na medida em que critica Blumer e os interacionistas simbólicos. Schutz havia declarado
que a vida cotidiana possui determinadas características: a reciprocidade de perspectivas, uma imersão no self atuante e assim por diante. A isso Goffman replicou
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são necessariamente as mais corretas.

Goffman propõe uma concepção alternativa, reunindo sua obra inicial em torno de um dispositivo que agora ele chamava de "molduras". A metáfora evoca um
quadro com urna moldura; é possivel colocar urna outra moldura em volta do qua-

I

dro, dar um passo para trás para observá-lo e repetir esse processo reiteradas vezes;
ou então é posslvel que se concentre na parte interna da moldura, colocando unia
moldura ainda menor, e assim por diante (Goffman, que nunca se manteve ligado
a essa metáfora durante muito tempo, também a chamou de "tonalização· , no sentido de que seria possível transpor uma mesma melodia para um outro tom) . Em
parte, essa noção é urna resposta à afirmação de Garfinkel, de que a cognição social
é caracterizada pela reflexividade e pelo perigo de uma regressão infinita. Para
Garfinkel, a realidade social consiste meramente nos métodos que utilizamos para
explicá-Ia; portanto, permanecemos constantemente presos no nlvel do "objeto
significado" , sem nunca atingir o nível do "objeto Lebenswelt". Esse é o significado
de "reflexividade", como se com isso estivéssemos presos em um círculo infindável do qual tentamos escapar com nossas próprias forças. Garfinkel também chegou à conclusão de que as pessoas percebem implicitamente que não devem questionar a arbitrariedade das construções sociais, por medo de caírem em um questionamento sem fim sobre todas as coisas - sem ter um lugar para parar.
Goffman rejeita essas considerações corno sendo uma filosofia abstrata, não
como uma prática social real. Na realidade, as pessoas lidam com a arbitrariedade
da vida social com bastante facilidade, e todos utilizam dispositivos para nos movermos de um nível para outro, de uma moldura para outra. Em principio, O número de nIveis pode ser infinito, mas, na prática, nunca levamos isso tão' adiante.
Somos capazes de encaixar apenas algumas poucas molduras em torno das outras e
ainda assim conseguirmos nos situar.
Por exemplo, podemos mencionar o fato de qu~ as pessoas frequentemente tomam parte .e m jogos, frequentam cerimõnias ou se sentam em um teatro para assistir a uma peça. Todas essas são transformações da realidade primária: não é uma
sala real, mas urna sala em um set de televisão, nem um gramado comum, mas um
campo de futebol, e assim por diante. Em cima desses níveis, outros tantos podem
ser construídos: um treinamento para um jogo, ou um jogo público, ou crianças
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~~\,j": fingindo disputar uma partida de futebol. Então, acrescentamos ainda o universo
~",i;f da fala, e percebemos que as conversas possuem suas próprias regras e conven-

'iJ/:' çôes, sem mencionar todas as vezes em que se superpõe algum comentário sobre o
~';)F;jogo ou cerimônia sobre o qual estamos falando. Nas conversas, também podemos
:y~;;; falar

sobre nós mesmos, de diversas fonnas. Quando acrescentamos ainda a di-

's:a:'l mensão dos palcos e bastidores, tão importantes para se compreender o mundo do

7/<,' trabalho (bem como o mundo'da SOciabilidade encenada, tal como no caso das fesf:3". tas), pode:n;os perceber que as pessoas são capazes de lidar com múltiplos níveis.da
>:Ú.:: re:alidade como sdosse algo natural. De modo algum estamos confinados à super',' ;::.~ fieie , como Garfinke\ parecia insinuar.
O livro Frame Analysis também pode ser considerado como uma critica ao interacionismo simbólico. Ele discute a definiçãO de situação , como a .esposta à qUe&:i;.\ ···.tão"o que está acontecendo aqui?" Mas enquanto os interaeionistas simbólicos 1Í':';i;'.'. dam com isso a partir do ponto de vista do individuo, cujo comportamento é previaS.;. y" mente detenninado pela definição predominante, Goffman aponta para a estrutura
;. ":':'; que engloba os pontos de vista de todas as partes, bem como todos os elementos
';·.:;.;.... que podem conferir vantagens comparativas. Ele contempla o ensaio para uma ce'./ ,':: rimônia de casamento que consistirá em um palco para a demonstração de status
, .. '. social; abrange também os bastidores das conversas entre advogados sobre as par. tidas de futebol de seus filhos, conversas essas travadas longe das vistas de seus di';··t: entes. A camada mais externa de uma definição não é necessariamente a mais cor·,"'l,reta. Goffman não está apenas fazendo jogos com espelhos, e a vida social não é um
;,!;~:i nuxo. sem fim. Se for necessário, nós podemos descascar todas as camadas e rapi'/?
damente .atingir seu cerne.
>";,.
, ,l: Qual é seu cerne, a moldura primária, segundo Goffman? É o inundo físico
>.!}{real e a real presença dos corpos humanos nesse mundo. "Definir as situações
i ':,. como sendo reaIS, certamente é algo que traz conseqUências", afinna Goffman,
"')'Pt mas isso pode trazer uma contribuição marginal para os eventos em curso ... O
·f}'.J:nundo não é inteiramente um palco - tampouco o é um teatro. (Quando se cons;,(j:.trói umteao;o ou uma fábrica de aviões, é preciso que se destine um espaço para es:,.,:.::.;tacionar carros e um outro para guardar os casacos que, consequentemente, serão
::>i:'; melhor guardados se for feito um seguro contra roubos".) AqUi retomamos à visão
~i.:;;:de Durkheim acerca de um mundo material real, nG qual os seres humanos se reú'; ';../nem fisicamente e no qual são criadas as representações coletivas. Goffman acres'c ;':-.centa Uma camada sob.. a outra, para explicar como essas cerimônias e as definif :;::ções mentais atuam umas sobre as outras, mas o mundo material constituído pela
;:::-:;:reunião física dos seres humanos pennanece como a camada mais báSica. Quando
',"'; :.um teatro pega fogo, todas as peças deixam de acontecer.
.(';,".
O último livro de Goffman, Forms of talh, toma seu modelo de múltipas moldu::>·ras e o aplica à fala. Ele é bastante crítico à abordagem emometodológica de Sacks e
;Schegloff, bem como à dos linguistas como Chomsky ou dos filósofos como John
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Austin eJohn Searle. Para ele, os elementos que detenninam como as pessoas falam
ou respondem não são contemplados pelas formalidades da linguagem, mas pelo
próprio domínio das relações sociais, isto é, esses elementos consistem nos modos
como as pessoas devem se comportar diante das outras. O discurso está imbuído de
rituais. As unidades da linguagem não são gramaticais (a sentença) , nem mesmo as
perfonnances utilizadas (que detenninam por quanto. tempo se. consegue mantera
audiência atenta ao discurso), uma vez que estas conSIStem em movimentos SOCIaIS
que se dão em detenninada direção e que podem durar mais.ou menos tempo do que
.
a própria performance. A ação social é mais báSica do que a fala.
Para sustentar seu argumento, Goffman ofereceu uma coleção de evidências
que só ele teria percebido: os tipos de resmungos, sussurros e coisas do tipo que as
pessoas utilizam quando são a plateia de alguém, mas não. estão em conversação
direta com a pessoa que está falando. Essas '''autoconversaçôes'' , como as chama
Goffman, mostram que uma situação social é baseada na copresença fjsica das pessoas, e não necessariamente em sua consciência subjetiva ou intersubjetiva. Essas
autoconversações são um tanto embaraçosas, na medida em que violam a expectativa de que sejamos pessoas competentes e. controladas. Esses sons involuntários
que emitimos não são meros grunhidos, choramingas de dor, emitidos por causas
biológicas, ou qualquer tipo de expressão não sociaL Ao contrário, eles servem
para desencadear ações que serão notadas por outras pessoas, para chamar a atenção para nossa vida interior, "não se trata de uma inundação de emoções que transbordam para O exterior, mas uma inundação de deferências que fluem para nosso
interior'. Nós resmungamos ou rogamos pragas quando tropeçamos na calçada,
não porque esta seja uma resposta fisiológica involuntária, mas porque queremos
dizer áS outras pessoas que nós também consideramos isso como um acidente desajeitado. As lamentações servem para distanciar nosso self social de nosso selfbiológico. Trata-se de uma espécie de pequeno reparo ritual de nossa autoimagem enquanto indivíduos competentes, que nos sentimos obrigados a manter.

Outra cotsa que isso. revela é que a situação social é mais ampla e mais fundamentaI do que a própria conversação. "Mesmo quando nada de significativo está
ocorrendo', resume Goffman, "as pessoas que estão diante das outras procuram
encontrar traços que as caracterizem e fazem todo o possível para deixar seus próprios rastros'. Por debaixO de nossos papéis, continuamos a fazer o mesmo que os.
outros animais, ou seja, identificar passiveis ameaças ou possíveis aliados. Por esse
motivo, o método utilizado pelos sociolinguistas, que consiste em dividir a conversa entre o "falante" e o "ouvinte" , não contempla aquilo que é verdadeiramente
mais báSico. Espectadores próximos, que observam ou escutam a fala, também fazem parte da situação conversacional, embora os linguistas não os considerem
como taL A situação pode ser dividida em três partes: orador/espectadores ao qual
a fala é dirigida/espectadores aos quais a fala não é dirigida. É essa complexidade
que permite a "colusão\ as "cenas secundárias", as "trocas de papéis" e todos os
outros modos possíveis de comunicação (assim como uma piscadela do orador
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).. E há outros tipos de falas além das conversações: ceri!i"",,: para um espectad
or, etc

~f·mõnias públicas, cantos coletivos, aulas, discursos. Todos estes são diferentes ti~l PoS de rituais durkheimianos, não apenas em virtude do diferente número de pes-
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soas envolVldas, mas em virtude das diferentes molduras que os envolvem e po _
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~~~- anto, as llerentes lormas que cana lzam a atenção das pessoas. Com efeito eles
b,~' criam diferentes tipos de "objetos sagrados".
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A vida social consiste em uma série de encaixes. Existe a fala humana, com to~ .•', dos os tipo:; de jogos e pretensões nela envolvidos. A fala é parte de uma situação
},t'i! social mais ampla constituída pelas pessoas envolvidas, e a própria situação social
~I.~. é enquadrada em uma sítuàção emológica e em ourra propriamente física. Com
~j frequê~cia, o modo comoa fala emerge ou adquire signifkado está conectado com
,. . ',' a relaçao dos parUClpantes com algum acontecimento ou com" trabalho que reali1f"i zam no mundo físico que os eircunda. A conversa que ocorre quando os indivíduos
~~ estãO consertando um carro' ("aqui está o problema!") ou jogando cartas ("Espa-.
'i, . . das") não é compreensível a menos que se saiba o que está acontecendo fisicamen~4r,. te, e geralmente isso requer que se esteja presente no lugar, olhando para o capõ do
~ carro a partir domesmo ãngulo.que aquele que está falando. Tal como afirma Gofft;;;z man, a base da Imguagemnão e qualquer upa de mtersubjetividade primária, mas
?t: , um foco comum em um cenário físico no qual se dá a ação
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Além dessas séries de enquadramentos, nossa capacidade humaua de acres~:. centar ou retirar moldurás' contribui para a construção desse mundo famíliar e
~l!R multífacetado no qual vivemos. A sofisticação social determina nossa facilidade
~. em nos deslocarmos entre diferentes molduras, podemos inseri-Ias delicadamente
r . nas molduras das outras pessoas ou ainda manipular deliberadamente essas mol~i; duras para confundir os outros a respeito daquilo que estamos realmente fazendo.
i'-i~' Embora Goffman não mencione isso, tudo se passa como se houvesse barreiras invisíveis enrre as culturas das diferentes classes sociais que influenCiam nessas dife[r' renças técnicas de emolduração. Ele demonstra como as diferenças entre o palco e
\~ os bastidores podem ser estabelecidas mais precisamente emterrnos do tanto de li~ti berdade ql.\e se possui para se mudar de urna moldura a outra.
Do ponto de vista de Goffman, portanto, os esforços de Chomsky e dos outros
t" ImgulStas para encontrar uma única estrutura profnnda subjacerite a toda fala são,
~!'t. na verdade, urna que~tão tola. A linguagem é inerentemente'parte de urna situação·
~y;. com diversos níveis. E a capaei.dade da linguagem de permitir a alguém que se afas~...,.te mmterruptamente das situações mais primárias o que constitui a chave de tudo.
;pi., Longe de ser apenas um código programado no cérebro, a linguagem é construída
~ apartir de urna série .de ações sociais, que se referem reflexivamente às ações ante~ii.nores: No extremo oposto; o abismo da relatividade exposto pelos emometodólo( " gos é 19ualmente irreal. O mundo até pode ser bastante fluido, mas dificilmente a
~~~;nuidez escapa a todo controle. Em todas as circunstãncias em que ela vai muito
~.adiante - ou quando algo mais importante intervém - rapidamente voltamos ao
,,_>marco zero, qual seja, o mundo físico que está diante de nós e a postura dos corpos
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dos seres humanos ao nosso redor. O mundo pode se tomar bastante complicado,
mas ele é edificado a partir da repetição de um pequeno número de mecanismos
reflexivos. As generalizações científicas são possíveis porque podemos descrever
seu mecanismo.

Um resumo
pentre todas as rradições intelectuais que acompanhamos, a linhagem de ideias
descrita neste capítulo é, provavelmente, a mais caótica. Todas as posições que foram passadas em revista aqui ainda hoje possuem adept0s; dificilmente alguém
concordaria em afirmar que se trata de uma progressão, isto é, que os teóricos mais
recentes tenham promovido avanços a partir das teorias mais antigas. Há pelo menos quatro nomes que nunca foram derrotados nessas infindáveis batalhas trava-

das nessa guerra da microssociologiac Peirce, Mead, Garfinkel e Goffman. Por conveniência, podemos reduzir esses nomes a trés, dado que Peirce foi mais um filósofo do que um sociólogo, e a parte mais relevante de sua filosofIa - sua teoria da se_ o
miótica - foi amplamente incorporada no sistema de Mead. Exagerando um pouco, podemos dizer que Goffman também incorporou e expandiu a teoria dos rituais
de Durkheim.
Agora, qual desses três devemos escolher? Se não houve nenhum progresso,
podemos optar entre eles no que se refere aos diversos pontos em questão? Em alguns aspectos, isso pode ser demasiadamente prematuro. Embora tenha sido realizada uma boa quantidade de trabalho empírico no contexto de cada urna dessas
trés teorias, pouco se fez no sentido de testar as próprias teorias. Os interacionistas
simbólicos simplesmente tomaram as teorias de Mead e Blumer e as utilizaram
para interpretar os diversos fragmentos de es~udos sobre o desvio, sobre as profissões, e assim por diante. Os etnometodólogos utilizaram suas evidências mais para
ilustrar argumentos do que para embasar algum contra-ataque às teorias contrárias. Embora diversas teorias tenham habitado em um mesmo território durante
décadas, elas não fizeram muito mais do que lutar contra sombras. Somente Goffman explicitou os pontos de divergência, mas até mesmo seus ataques se deram na
forma de alusões veladas.
Mas vejamos corno podemos especular a respeito. Primeiramente, Mead versus
Garfinkel. Esse é um confronto enrre duas filosofias muito diferentes, com os pragmatistas de um lado contra a fenomenologia de Husserl de outro. Husserl tentou
fazer precisamente aquilo que Peirce considerava corno ' algo não natural para a
mente humana, ou seja, duvidar de tudo e suspender o próprio sentimento de
crença. Para os pragmatistas, ao contrário, o "desejo de acreditar" mesmo sem evidências suficientes é a qualidade mais fundamental da mente humana . Além disso ,
os pragmatistas acreditavam que as pessoas têm plena certeza sobre o tempo
(como algo que funciona na prática), de modo que consideram os procedimentos
de mensuração bastante satisfatórios. Para Mead e os outros pragmatistas, saber
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.. com~ a sociedade permanecê unida não é um problema; nós simplesmente faze_
mos dar certo. .
.
Os etnometodólogos não poderiam estar mais distantes dessa confiança toda.
A capacidade cognitiva humana possui muitas limitações, e só podemos manter o
sentido das coisas porque nos abstemos de questionar nosso entendimento con· vencionaL A sociedade se mantém firme não porque elaboramos alguma forma de
consenso, nem tampouco porque ela consiste em um instrumento pragmático que
nos' permite obter propósitos coletivos, mas simplesmente porque consideramos
todas asooisas como sendo normais, até o momento em que essa normalidade se
rompe tão fortemente que não podemos deixar de fazer algum tipo de reparo. Nesse aspecto, eu diria que o título de maior realismo vai para os etnometodólogos. O
otimismo de Mead e dos interacionistas soa como uma versão filosófica da ideologia convencional, enquanto O modelo de Garfinkel se enquadra melhor nas evidências apresentadas pela teoria do conflito.
O mesmo pode ser dito em um nivel mais detalhado. Mead afirmou que a ordem social acontece em todas as situações em que os participantes se colocam no
· lugar dos outros e entram em um acordo a respeito daquilo que estão tentando fazer. Mas Garfinkel nos fez perceber as infinitas reviravoltas que estão à espreita. Se
você tenta saber quais serão as minhas reações para planejar seus movimentos e eu
tento saber quais serão as suas reações para planejar os meus movimentos, cada
um de nós terá que levar em consideração esse segundo nivel que consiste nesse
monitoramento por parte do óutro, e assim por diante. A cognição humana simpleSmente não é capaz de lidar com essa reflexividade sem fim. Em vez de nos colocarmos constantemente no lugar do outro, o que costumamos fazer é precisamente isso que é descrito por Garfinkel: simplesmente agimos de ' acordo com
aquilo que consideramos normal, convencionaL As pessoas não precisam compre~
ender as outras para que possam interagir, e elas sequer precisam se preocupar se
seu-entendimento sobre as coisas está correto, a menos que as coisas estejam tão
fora do l11mo que a situação 'beire uma ruptura iminente; mesmo nessas circuns· tãncias, "s..pessoas:tendem a fazer apenas alguns reparos mínimos, para restaurar a
sensação de normalidade.
A seguir, Goffman versus Mead. Goffman foi muito clitico em relação a diversos
aspectos do interacionismo simbólico. O "Eu", o "Mim" e o "Outro generalizado"
são demasiadamente simples para que consigam apreender o verdadeiro selj, que
flutua para dentro e para fora, algumas vezes em fragmentos de segundos. Quando,
por exemplo; alguém está dando uma conferência - tenhamos em mente que Goffman estava falando sobre isso enquanto ministrava uma conferência, cujo título era
justamente "A conferência" - são "muitos os selves sob os quais pode aparecer o selj
do orador". Há o self que enuncia aquilo que realmente acredita ou deseja, mastambém um selj que opera enquanto uma figura no interior da fala, e também o selj que
dá vida à situação - o selj performático (o conferencista enquanto conferencista).
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Além disso, é possivel ainda que haja uma pequena ruptura na moldura atual (quando alguém tropeça nas próprias palavras e então pede desculpas, o que interfere em
sua imagem como a pessoa capacitada que está tentando ser um conferenCISta); ou
ainda, nos bastidores, esse mesmo conferencista pode travar conversas de natureza
mais pessoal; ou alguém também pode abordá-lo para fazer comentários sobre aquilo que foi dito na conferência" Utilizando os termos de Mead, diriamos que todas essas são ações do "Eu" vivenciando diferentes "Mim", em ~unção da relação estabelecida com o "Outro gen.eralizado" em cada circunstância. Mas o "Mim" e o "Outro
generalizado" que aparecem em cada um dos exemplos de Goffman se referem a um
nivel diferente de análise, e se localizam em um espaço social diferente. O que parece
estar pressuposto na discussão de Goffman é que não há um "Outro generalizado"
unitário na mente do individuo em questão,. mas vários. Aquilo que desempenha o
papel desse "Outro" geralmente está fora de nós, na situação social e, de certo modo,
faz parte de nosso passado imediato, de modo que cada selj se conforma à moldura
estabelecida no momento ·anterior.
Goffman também critica o modelo sobre o desenvolvimento infantil segundo o
qual as crianças pequenas já têm todo seu equipamento mental plenamente formado. Ele afirma que os adultos falam com os bebés de uma forma complexa, não de
uma forma simples: eles adotam um tom de voz infantil, e falam pelo bebê, e não com
o bebê ("O bebê quer um ursinho?"). Isso já consiste em uma incorporação de papéis sociais. A criança não está apenas adquirindo um "Mim" e um "Outro generalizado", mas está aprendendo um complexo processo que a ensina como decodiflcar e
inco!!,orar papéis. A fala de um bebê pode até já envolver uma gramática e um vocabulário bastante simples, mas "todas as suas diferentes feições não se parecem com
nada alélIl do que com as feições de uma criança". Embora essa anãlise não tenha
sido levada muito adiante, Goffman está sugerindo aqui uma abordagem completa-.
mente nova acerca 'do estudo da linguagem e da psicologia infantil em geral.
A partir de todas essas considerações, eu diria que Goffman avançou bastante
no mesmo caminho inaugurado por Mead, em vez de ter seguido em um rumo
completamente diferente. Mead e os interacionistas simbólicos não obtiveram
muito sucesso em explicar como a sociedade se mantém unida, mas sua verdadeira
força reside \lll teoria do pensamento elaborada por ele. As cliticas de Goffman que
eu acabei de apresentar não são mais do que algumas sugestões, e não um modelo
sistemático, até porque Goffman nunca chegou a construir um sistema. Mead ofereceu ainda os elementos fundamentais daquilo que poderia ser uma teoria do
pensamento, no âmbito da qual este é considerado como um processo social internalizado, e esses elementos continuam como o melhor alicerce sobre o qual tal teoria pode ser edificada. Goffman afirma que aquilo que precisamos é de uma imagem mais refinada e mais complicada desses componentes do self, e uma visão
mais dinâmica e mu\tifacetada a respeito de como esses componentes interagem
com as situações sociais em curso. Mas tudo isso pode ser feito no âmbito do mo-
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deloesquadrinhado por Mead. O único problema é que esse modelo não tem sido
utiliz~do como uma base para se construir ~lgo de novo, ou melhor, não tem sido
utilizado para nada. Como 'mencionei anteriormente, nossa Psicologia Social tem
constantemente ignorado a ieoria do pensamento elaborada por Mead, privilegiando uma mera aplicaçãO externa de alguns de seus argumentos para classificar os
problemas e papeis sociais. E acabamos adquirindo o luíbito de debater e nocautear as posições defendidas pelos nossos colegas, em vez de darmàs a devida atençã~
àquilo que há de proveitoso em .cada uma delas e fazer progressos a partir disso.
Não obstante, há aqui todo um potencial para construirmos uma sofisticada teoria
. sociológica sobre a mente.
.
.

inevitavelmente todas as vezes em que seus corpos estão reunidos em um mesmo
espaço. É isso o que dá origem a todo tipo de entendimento mútuo que temos em
relação a todo tipo de situação. Quando essa emoção é redUZida, negativa ou pouco confiável e temos que apelar para algum tipo de entendimento racional, encontramo-nos diante de uma regressãO ao infinito de argumentos racionais e desentendimentos, O que, conforme Garfinkel sugeriu, é al~o que está sempre potencialmente presente.
Portanto, Garfinkel está parcialmente correto, ao menos no que se refere ao ar-

Finalmente, Goffman versus Garfinkel. Goffman atacou os emometodólogos
muito severamente. Ele aceitou seu ultraempirismo, mas não suas conclusões teóricas. Esses autores eram'muitó radicais epistemologicamen.te. Eles insistiam na
tese de que tudo e produzido ad hoc, que não existem leis gerais (como na ideia de
Garfinkel sobre o inapreensível Lebenswelt), ou ainda que as únicas leis são as leis
"da conversação (na versão de Sackse ScheglofO. Goffman rejeita tudo isso. Para
. ele, luí uma estrutura social geral e podemos estabelecer generalizações válidas a
seu respeito. Em qualquer tipo de situação, a fala e as construções cognitivas não
são os elementos primários; mas apenas uma parte de um conjunto de molduras
en.cai!xadas umas nas outras. A moldura mais ampla, que abrange todas as outras, é
.' aquela constituída pelo prÓprio mundo físico e pelos corpos das pessoas que interagem, realizando rituais tais como aqueles descritos por Durkheim.
A minha própria interpretação se aproxima mais de Goffman nesse aspecto. O
mundo físico não é uma entidade misteriosa, tal como O faz parecer Garfinkel,
mesmo que seja absolutamente'verdade que ninguém consegue descrever com palavras tudo o que se passa' a sua volta na situação particular em que se encontra a
cada momento. Mas o que realmente interessante é o quanto Garfinkel e Durkheim
que representa a principallirrhagem a partir da qual foi elaborada a obra de Gorr. - convergem em um elemento básico. Garnnkel anrtnOU reiteradas vezes que
a cognição. humana é limitada, e que não podemos encontrar nela mesma a sua
própria fundamentação. Mas ·isso não é mais do que uma outra versão, no plano
cognitivo, daquilo que Durkheim falou a respeito da solidariedade social para criticar a ideia utilitarista de contrato social. A sociedade não pode se sustentar com
base em um acordo racional) uma vez que isso levaria a uma infinita regressão a
acordos a priori.
.

e

Tanto Garfinkel quanto Durkheim chegam a um mesmo argumento. Há um
importante "fator X" subjacénte e que não faz parte de nossos acordos racionais.
Durkheim o chamou de ' "solidariedade pre-contratual"; Garfinkel o descreveu
como nossa preferência pór não questionar por que as coisas se mantêm coesas.
na realidade, esse "falOr X" pode ser exatamente a mesma !;oisa para ambos.
Esse fator consiste nas relações emocionais entre os seres humanos, que surgem
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gumento crucial acerca de como a sociedade se m~ntém unida. Ela não se m.antém
unida em virtude de qualquer tipo de acordo raclOnal ou entendimento mutuo e,
sempre que ela é reduzida a isso, a estrutura que a sustenta corre o risco de ruir.
Mas se ela pertnanece unida, é porque algo mais se faz presente. Garfmkel fOI mUlto li~itado por sua falta de vontade em explorar em que consiste esse "fator X", o
que o impediu de desenvolver uma teoria geral a esse respeito. Masfoi precisamente isso o que Durkheim conseguiu perceber: a sohdanedade emocIOnal. Contudo,.
não se trata de algo automático; Durkheim e seus seguidores foram muito longe ao
acreditar que a sociedade pertnanece inevitavelmente integrada em quase todas as
situações. A solidariedade emocional é uma questão de grau, e ela é prodUZIda por
detertninadas condições observáveis da interação física que constitui os rituais.
Gorfman nunca foi bem-sucedido em sua tentativa de conciliar sua teoria inicial sobre os rituais de interação do cotidiano com sua análise posterior sobre a
fala. Mas a ideia geral de como essas coisas se articulam é bastante clara. O alicerce
da interação social, de todas as conversações autorreflexivas, a moldura mais exterior em torno de todas as camadas de situações sociais é sempre a copresença física
de pessoas que prestam muita atenção umas nas outras. Aqui também encontr~
mOS alguns ingredientes básicos da teoria dos rituais de Durkhelm. A conversaçao
travada nos diferentes níveis atua como algo sagrado, carregado de slgmflqdo
emocional, grande ou pequeno, o que a converte em um Símbolo de pertencimento
a um grupo particular. As análises posteriores de Goffman apresentam uma séne
de grupos aos quais os individuas podem aderir, muitos dos quaIS são grupos sltuacionais de curta duração. E isso, eu diria, representa um conSlderavel avanço Clentinco. A complexidade da vida social está sendo lentamente trazida para o campo
de uma teoria geral cujas aplicações podem ser muitó vastas.
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Epílogo

E agora? Essas quatro tradições continuam a existir no mundo da Sociologia
. dos anos 1990? Em certamedida, é preciso admitir, a existência dessas quatro tra- .
dições não é mais do que mera ficçãO, uma ficção bastante conveniente, que nos
ajuda a descrevera história da disciplina, a encontrar alguma continuidade e a tentar apreender algum progresso científico onde ele existir. Atualmente, são milhares os sociólogos espalhados pelo. mundo, e que - seguindo (, que foi estabelecido .
pelo princípio sociológico, de que o aumento no número produz especialização têm criado'diversos nichos especializados para si mesmos. Nossa mentalidade agora tende a ser aquela do especialista, que consegue ver apenas uma pequena parte
da disciplina e que geralmente tenta fazer com que cada segmento seja tão autOnomo quanto possível. Para contrabalançar essa tendência, é importante empreender
um esforço de abstração que nos permita ter uma ideia geral sobre o que está se
passando e sobre quais foram as conquistas obtidas nos últimos 100 anos, desde
que St\fgiu essa disciplina.
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Nem todos os trabalhos que têm sido realizados podem ser enquadrados em
uma dessas quatro tradições. ' Há muitas áreas voltadas para trabalhos empíricos e
para problemas sociais que possuem suas próprias tradições teóricas - ou que, muitas vezes, tentam fazer suas pesquisas sem se apoiar em qualquer tipo de teoria.
Meu argumento é somente o de que essas quatro tradições apresentadas aqui são,
indiscutivelmente, as principais e mais duradouras linhagens de pensamento na
Sociologia, e _que seus argumentos e suas realizações são uma justa medida paTa
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avaliar as tendências centrais dO'éonhecimento sociológico.
Mesmo no interior de cada uma dessas tradições, conforme vimos, há algumas
diferenças que são bastante significativas. Embora em minha opinião haja certa
continuidade entre a obra de MarxlEngels e a de Weber, os partidários desses pensadores c1á$sicos não os consideraram como parte de uma mesma tradição. Os de- .
bates entre marxistas e weberianos entre outras subdivisões de cada um desses
campos têm sido, e continuam a ser, uma parte importante da ação que acontece
no interior da disciplina. E a tradição microinteracionista, tal como acabamos de
ver, tem mais unidade em tomo dos problemas com os quais lida do que em virtude de qualquer tipo de consenso sobre como abordar tais problemas ou sobre o que
pode ser considerado como uma solUçãO válida. Provavelmente são os durkheimianos os que possuem uma maior unidade, embora exista uma profunda divisão entre aqueles que seguiram o caminho funcionalista e aqueles que seguiram caminho
mais I!laterialista de análise dos rituais e das simbologias coletivas.
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ma entre Durkheim e a teoria do conflito que constitui a obra de Bourdieu, Mas,
até mesmo aqui, podemos dizer que a França experimentou uma longa e be~-su
cedida invasão de ideias filosóficas alemãs, Na época da Segunda Guerra, os 1Otelectuais franceses se aproximaram do existencialismo, importado das filosofias de
Husserl e Heidegger; por volta das décadas de 1960 e 1970, as pOSições maIS populares eram aquelas derivadas (le Marx e Freud, Na década de 1980, osmtelectuals
franceses estavam desiludidos com o marxismo, e cntlcavam suaS posições fundamentalistas a partir do ponto de vista do pós-modernismo, Mas, o pós-modernISmo
também tem boa parte de suas raizes na Filosofia alemã, espeCialmente no hlstoncismo e no relativismo cultural, combinados com um retomO a alguns temas nllhs' tas e antimodemos dos existencialistaS,
No capítulo 2, utilizei uma analogia em que comparei uma tradição teórica
com um fluxo de água que atravessa uma planície ~ algumas vezes enquanto um
estreito riacho que corre perto do leito do rio principal, outras vezes enquanto um
afluente que se une a outros e se transforma em um imenso fluxo de água, Todas
essas quatro tradições podem ser entendidas como um complexo fluV1al desse
tipo, algumas vezes divididas em diferentes canaiS, ou:,as vez,es flumd~ com t~nta
força que chega até mesmo a fazer submergir as tradlçoes nvalS, E d~flci1 Visualizar
todas elas ao mesmo tempo, se nos ativermos às diferenças geograhcas que real-

Por todas essas razões, não foi difícil selecionar essas quatro tradições socioló.
gicas e seguir seus desdobramentos no decorrer do último século e meio, Em parte
isso se deve ao fato de que essas tradições possuem uma localização geográfica bas:
tante definida. A tradição do conflito foi fundada pelos alemães, e somente nos últimos 40 anos adquiriu uma importância significativa fora da Alemanha, encontrando muitos adeptos nos Estados Unidos, A tradição dur,kheimiana é claramente
francesa, embora também tenha tido algumas incursões de idas e voltas pela Inglaterra. ]o!m Stuart Mil! e Herbert Spencer estiveram no meio dessa linha de transmissão de Auguste Comte para Durkheim (embora este tenha sentido a necessidade
de jogar fora os acréscimos utilitaristas). No século XX, foram os antropólogos ingleses os primeiros a retomar a ideia durkheimiana, e alguns dos mais proeminentes autores contemporâneos que se filiam a essa tradição, Basil Bernstein e Mary
Douglas, também são ingleses. E essa tradição também cruzou o AtlântiCO, já na
década de 1930, com a versãO durkheimiana do funcionalismo, importada por Parsons e Menon. Os utilitaristas constituem a principal tradição inglesa, ao menos
até a década de 1950, quando foi reavivada e expandida nos Estados Unidos. E a
tradição microinteracionista é·decididamente americana, tendo sido fundada e desenvolvida por sociólogos americanos, desde a geração de Peirce até a·de Goffman
e Garfinkel (Eu gostaria de manter essa afirmação, mesmo considerando o papel
de Husserl e de seu discípulo Schutz na fundação da etnometodologia, através da
influência que exerceram sobre Garfinkel),
Contudo, essas fronteiras nacionais parecem estar sendo rompidas nos últimos anos, Os Estados Unidos se tomaram uma mistura de todas essas tradições,
Surgiram várias alianças entre as diferentes linhagens: a tradição microinteracionista com a tradiçãO do conflito (especialmente em sua vertente marxista); a parte
da tradição durkheimiana que se dedica ao estudo dos rituais com a tradição do
conflito, através da análise das culturas de classe; até mesmo a tradição durkheimiana com a tradição microinteracionista (especialmente a partir das atividades de
Erving Goffman), Os fundonalistas, que durante décadas monopolizaram a iden~. lidade da tradição durkheimiana, foram banidos da vida intelectual nos Estados
?·~.,1.F.~.'.~.: · Unidos. Isso foi, provavelmente, um pré-requisito para que as ideias sobre os rituais
c.:c,,':,."'_ pudessem despontar e se vincular às tradições do conflito e do microinteracionis.;7$.~.. mo. Mas, para a surpresa de muitos observadores, o funcionalismo agora enc~n- ·
., ,'h' trou um novo lar, na Alemanha, Teóricos alemães como, por exemplo, Habermas,
"'K{j, também importaram a microssociologia de Mead e dos etnometodólogos: essa foi a
primeira vez que a linhagem americana migrou para o exterior. Ao mesmo tempo ,
a tradição nativa da Alemanha parece ter perdido espaço em sua terra natal, tendo
migrado quase que absolutamente para outros países, especialmente para os Estados Unidos, Inversamente, a teoria racional-utilitarista tem muitos seguidores na
Alemanha, na Holanda 'e na Escandinávia, A França parece permanecer fiel a sua
tradição originaL Os durkheimianos, em suas múltiplas vertentes, continuam a ter
um peso significativo, seja no estruturalismo pós-lévi-straussiano, seja no amálga-
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mente existem; mas imaginemos. para poder tomar as coisas mais claras? que cada
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um desses fluxos possui uma cor diferente: talvez Overmelho~sangue seJ" a cor da
tradição do conflito, o azul-gelo para a tradição do raclo~l-utlhtansta, verde-selva
para os durkheimianos, uma selva cheia de frutas tropicaIS, e um branco-névoa
para os interacionistas, No decorrer dos últimos duzentos ou trezentos anos: esses
diferentes fluxos coloridos fluíram e refluíram, foram alargados ou dlmmUldos,
É possível afirmar que nas últimas décadas do século XX, ~es quatro rios toearam as margens uns dos outros, em diferentes lugares, A teona da escolha raClo~
nal tem se articulado com aspectos marxianos e matenalistas da teona do conflno,
or outro lado, ao enfrentar os paradoxos da racionalidade, esses teoncos cheg~
~am muito perto dos clássicos princípios antiutilitaristas presentes n.a tradIÇao
durkheimiana, (A cristalina água azul começou a ser turvada pelos tentaculos verdes da selva emocionaL) E a teoria durkheimiana sobr~ os ntuals e a solidanedade
emocional foi imiscuída à teoria do conflito, no contexto dos estudos sobre cultura
de classe e sobre os meios de produçãO mentaL Também sugeri que·, a seu modo,
Goffman começou a misturar a teoria durkheimiana dos rituaIS com a teona cogmtiva desenvolvida pela tradição microinteracionista, e que a etnometodoloillapossui uma grande afinidade com ideia de emotividade apresentada por Durkhelm, e
até mesmo com sua concepçãO acerca das limitações da raClonahdade,
E quanto ao futuro? Podemos sentir-nos tentados a afirmar que esses quatro
rios tenderão a se unificar em um grande arco-íris fluvial, mas há duas cOisas que
me fazem duvidar disso. Uma delas é o fato de que, nos últimos anos, tem se aClrra247
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" doo ·conflito entre as filo.sofias relativistas e evasivas que estão na base da tradição
mkrointeracionista e os demais campos intelectuais. Nos extremos opostos dessa
disputa estão, de um lado, os' pós-modernos e, de outro, os racional-utilitaristas;
no e~tanto, no meio dessas posições extremas, as águas estão se misturando a: dando origem a muitas tonalidades diferentes. A segunda coisa se refere propriamente
. à Sociologia dos sociólogos, ou seja, ao fato de q3'e os sociólogos fazem questão de
manter identidades próprias, e obtêm boa parte de sua energia intelectual em suas
lutas contra as outras tradições. Portanto, mesmo se acontecerem algumas fusões
entre essas teorias, é muito provável que novas cisões surgirão logo em seguida.
Em vez de especular sobre o que provavelmente acontecerá com as quatro tradições, prefiro permanecer no terreno mais seguro , O terreno daquilo que eu espe.. ,. . . ';" ".' roque venha a acontecer no campo intelectual. O fato de que as tradições sociológicas tenham migrado para além de suas pátrias de origem e se misturado às outras, é algo muito bom. É a partir dessa confrontação de ideias que se faz o progresso em direção a uma verdade mais ampla. A fraqueza de um determinado conjunto
de ideias pode ser descartada, e seus pontos fortes podem ser desenvolvidos e inte'grados aos pontos fortes de uma outra tradição. Eujá ofereci algumas indicações a
"",),:;" .; . respeito daquilo que eu acredito que já está acontecendo nessa direção. Tenhamos
esperança de que o futuro nos mostrará ainda mais desse mesmo processo.
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1987) .• Richard H, Thaler: The Winner's Curse: Paradoxes andAnomalies ofEconomic Ufe (Nova York: Free Press, 1992). Um panorama teórico sobre esses paradoxos é apresentádo por Thomas C. Schelling: Micromotives and Macrobehavior
(Nova York: Norton, 1978) . Schelling desenvolveu sua teoria das. coalizões coercitivas em The Strategy of Conflict (Cambridge: Harvard University Press, 1962).
A teoria racional sobre a solidariedade social é àpresentada por Michael Hechter:
PrincipIes of Group Solidarity (Berkeley: University of California Press, 1987) .• James S, Coleman: Foundations of Social Theory (Cambridge: Harvard University

As traduções das principais obras de Durkheim são: The Division ofLabor in Society ' j
(Nova York: Fr'e e Press. 1964 - publicada originalmente em 1893) .• The Ru/es ofr
Sociologieal Method(Nova York: Macmillan. 1982 - publicada originalmente em :::~
1895) .• Suicide (Nova York: Free Press. 1966 -publicada orignalmente em 1897). "
• Moral Edueation (Nova York: Free Press. 1961).• Soeiology and Philosophy
(Nova York: Free Press, 1974) .• The Elementary Forms ofthe Religious Life (Nova .",
York: Macmillan. 1961- publicada originalmente tm 1912). Durkheim analisou
seus próprios predecessores intelectuais em: Montesquieu and Rousseau (Ann
Arbor: Uníversity of Michigan Press. 1960) .• Socialism and Saint-Simon (Nova
York: CoUier. 1962). Excertos do Curso de Filosofia Positiva. de Comte. estão presentes em George Simpson (org.): Auguste Comte: Sire of Sociology (Nova York:
Crowell. 1969). A principal contribUição de Herbert Spencer's foi seu livro Princi- '_',
pIes of Sociology (Nova York: Appleton. 1884).

Press. 1990). que contempla também a teoria de Coleman sobre as organizações
" corp'orativas e seus principias para o controle dos objetivos auto interessados,
A modema abordagem utilitarista sobre o Estado foi desenvolvida por Anthony
Downs: An Eeonomie Theory ofDemocracy (Nova York: Harper and Row. 1957), A
teoria sobre "coalizão mini!"a vencedora" é descrita em William H. Riker: The The, ory. of Polítical Coalítions (New Haven: Vale Uníversity Press. 1961). A teoria do
Estado ,~nquanto um agente de extração de "taxas para proteção" é apresentada
por ,l'rederic C. Lane: ProfitS from Power. Readings in Protection Rent and Violence-ControllingEnterprises (Albany: State University ofNew York Press. 1979). Os
recursos económicos envolvidos na emergência dos Estados são analisados em
Charles Tilly: Coercio';. Capital. and European States - AD 990-1990 (OXford:
BlackweU. 1991). A inflUência da escassez de recursos sobre a falência do Estado é
discutida nas obras de}heda Skocpol e]ack Goldstone citadas no cap. 1. O engrandecimento fIscal illts agências governamentais é analisado por William A. Nis. kanen: Bureaueraey and Representative Govemment (Chicago: Aldine. 1971).

O ramo funcionalista é representado por Robert K. Merton: Social Theory and 50- , J
' eial Struemre (Nova York: Free P~ess. 1957) .• Talcott Parsons: The Social System '.. j
(Glencoe. lU,: Free Press. 1951) .• Toward a General Theoiy ofAction. com Edward ..
Shilse outros (Cambridge: Harvard Uníversity Press. 1951) .• Soeieties: Comparative and Evolutionary Perspectives (Englewood Cliffs. NJ.: Prentice-Hall. 1966). A
interpretação de Parsons sobre os nazistas está em seu Essays in Sociologieal The- , /
ory (Glencoe: Free Press, 1949). Uma aplicaçãO da interpretação parsoniana de :~/
purkheim ãcuItura modema está presente em Winston White: Beyond Conformity",
(Nova York: Free Press. 1961). A teoria funcionalista da estratificação social. de .....
Kingsley Davis e Wilbert Moore. junto com os debates que realizaram. está presen:~j
te em Reinhard Bendix e Seymour Martin Upset (orgs.): Class. Status. and Power ..,;
(Nova York: Free Pr""s. 't966). Uma crítica sobre a teoria funcionalista da educação e das profissões está presente em meu livro The Credential Society (Nova York: .~,
Academic Press. 1979). A retomada do funcionalismo na Alemanha é descrita por j
jeffrey C. Alexander: "The Parsons Revival in German Sociology". ln: Soeiologieal -:;.
Theory 1984 (São Francisco:]ossey-Bass. 1984).
./

As modernas filosofIas sobre as políticas públicas raCionais incluem:]ohn Rawls: A
Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971) .• James M.
Buchanan e Gordon Tullock: The Calculus of Consent (Ann Arbor: University of
, Michigan Press. 1962) .• James Buchanan: The Limits ofLiberty (Chicago: University of Chicago Press,1975) .• James Buchanan e Richard E. Wagner: Democraey in
Deficit (Nova York: Addemic Press. 1977) .• James Coleman: Foundations of 50dai Theory (op. cic).
3. A tradição durkheimiana
,P rovavelmente a melhorbiografiainteleclual sobre qualquer figura das Ciências
sociais é aquela realizada por 'Steven Lukes: Emile Durkheim. His Life and Work
(Nova Y0rk: Allen Lanei I9(3).As políticas organizacionais do mundo acadêmico
na época de Durkheimsão analisadas por Terry N. Clark: Prophets and PatronsThe French University and lhe Emergence of the Social Sciences (Cambridge: Harvard University Press" 197:3). ]effrey C. Alexaildero The Antinomies of Classieal
Thought: Marx and Durkheim (Berkeley: Uníversity of Califomia Press. 1982) oferece um panorama geral sobre o desenvolvimento intelectual de Durkheim e de algunsde s'e us segnidores franceses, e cita uma vasta bibliografia secundária. Contudo. a preocupação central de Alexander é sobretudo com seus pressupostos filosóficos. de modo que acaba omitindo as principais contribuições de Durkheim no
campo da teoria explicativa,

Uma edição mais recénte de TheAncient City, de Numa Denis Fustel de Coulanges.
junto com estudos mais recentes sobre a Grécia. é citada na nota 4 do cap. 3. O tes- ~,
te comparativo sobre a Sociologia da religião de Durkheim realizado por Guy E.
Swanson encontra-se em The Birth of the Gods (Ann Arbor: University ofMichigan " .
Press. 1961).

1j
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O primeiro livro de W. Lloyd Wamer foiA Black Civilization- A Social Study of an ~)
Australian Tribe (Nova York: Harper, 1937). Ele foi seguido de seu "Yankee City» .. >
series: Wamer and Paul S. Lunt. The Social Life of a Modem Community (New Ha- " .
ven. Conn.: Vale University Press. 1941) e muitos volumes subsequentes. incluin- -:

do sua análise durkheimiana sobre os rituais modernos, estão presentes em The Living and thé Dead (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1959) cuja edição, revista e ampliada, recebeu o título de The Family of God (New Haven, Conn.: Yale
University Press, 1961). Os estudos sobre o Meio-Oeste realizados por Wamer's
estão em "To the Memciry of Émile Durkheim". Democracy inJonesville (Nova
York: HarperlRow, 1949-Y. Outros estudos feitos pelo grupo de Wamer são os de
Allison Davis, Burleigh B. Gardner e Mary R. Gardner, Deep South (Chicago: University of Chicago Press, 1941) .• St. Clair Drake e Horace R. Cayton: Black Metropolis (Nova York: Harcourt, 1945). Um trabalho que faz parte da tradição de Warner que lida com redes sociais estratificadas é o de Edward O. Laumann: The Bonds
ofPluralism (Nova York: Wiley, 1973).

..

A maior parte da obra de Marcel Mauss e de seus colaboradores perrnanence sem
tradução para o inglês. Dentre os trabalhos mais importantes citados no livro estão:
Henri Hubert e Marcel Mauss: Introductioll à I'analyse de quelques phénoménes religieux
(1906) • Marcel Mauss: La pritre et les rites oraux (1909) .• Valeurmagique et valeur
d'échange (1914) [ln: Marcel Mauss. Oeuvres (Paris: De Minuit, 1968)] .• Marcel
Mauss: A General Theory of Magic (Nova York: Norton, 1972 - publicado originalmente com Henri Hubert em 1902) .• The Gift: Forms and Functions ofExchange in
Archaic Soeieties (Nova York: Norton, 1967 -publicado originalmente em 1925) .•
Émile Durkheim e Marcel Mauss: Primitive Classification (Chicago: University of
Chicago Pr~ss, 1963 -publicado originalmente em 1903). A caracterização de Max
Weber sobre os grupos de status enquanto ausência de negociações explícitas está
em seu Economy und Society (Berkeley: University of CalHomia Press, 1978), p. 937.
A teoria de Claude Lévi-Strauss sobre o parentesco enquanto uma troca de presentes
é encontrada em The Elementary Structures of Ki!lShip (Boston: Beacon Press, 1969publicado originalmente em 1949). A tese de Durkheim de que as relações de parentesco tribais poderiam ser descritaS matematicamente está em "Sur l'organisation matrimortiale des sociétés australiennes". L'Année Sodologique, 8 (1905). O estruturallSmo posterior de Lévi-Strauss é desenvolvido em The Savage Mind (Chicago: University
of Chicago Press, 1966 - publicado originalmente em 1962) .• The Ongm of Table
Manners (Nova York Harper, 1978 - publicado originalmente em 1968). Warren O.
Hagstrom aplicou a teoria das trocas riniais à ciência em TheSdentific Community (Nova
York Basic Books, 1965). Uma teoria ainda mais durkheimiana sobre a ciência enquanto um objeto conternpoãneo sagrado é apresentada por David Bloor: Knowledge and
Sodallmagery (Londres: RoutledgelKegan Paul, 1976). As teorias sobre o capital ~l
roral e sobre a violeneia simbólica desenvolvidas por Pierre Bourdieu são tradUZidas
em Outline of a Thebry of Practice (Nova York: Cambridge University Press, 1977) e'
aplicadas ao estudo das culturas de classe em: Distinction - A Social Critique ~f the
]udgement ofTeste (Cambridge: Harvard University Press, 1979/1984).Uma muca e
um desenvolvimento dessa linha de análise encontra-se em Michele Lamont: Morais,
Money and Manners: Symbolic Boundaries in the French and American Upper-Middle
Class (University of Chicago Press, 1992). A teoria durkheimiana sobre o cri:"e enquanto um riroal social é desenvolvida por Kai Erickson: WaywardPuritans (Nova
York: Wiley, 1966) .• Donald Black: The Behavior of Law (Nova York: Academlc
Press, 1976) .• Donald Black (org.). Toward a General Theory of Sodal Control
(Nova York: Acadernic Press, 1984).
4. A tradição microinteradonista
O pano de fundo social e os interesses morais dos sociólogos americanos são analisados por Arthur J. Vidich e Stanford M. Lyman: Amencan SOClology - Worldly Re-

.1~~~

•.....• '

jections .ofReligion :and 'Iheir ,DirectioI15 .(New :Haven, ,Cann:: Yale Universil;y
.··Pre5$, 1984) ..Suas ,orige)1SJUosÓficásSão muito bem analisadas .por :Herbert ·W.
Sch)leider:A 'History .oJAmerican 'PhiloSQphy (Nova York:ColumbiaUniversil;y
Pr tiss,.1963).,. J ohn'Passmore:A:HundredYears ofPhilosophyCBaltimore: :Penguin,
1968:): A citação de josiáh·Royce(p. 184.) Joiretirada ·de -$chnéider, 'p. +16. Ds
I?fincipaj$escritos.de:PeirCeestão:reunidoS'emJustusiBuéhler·(Qrg.):,Phílosophical
Wri.ti~gsoIPeirce· (Nova York::Dover, 1955;). A'.éitaçào.de·um'.trecho.de'Peirceeslá
e111-Bucliler" p. 255 . Uma excelente' biçgrafia:de NVilliam James é.a. i:le!Rálph:Barton
Perry: TheThought and.Characterof WilliamJames: ~Bosto11, '19'35~ .'O'liv~o deJóhn
Dewey qu·e·exerceu ·maior·influência·na SaCioIogia: foi seu Ruman NatuTe and:ConilUá'(Nova York: 'Holt, '1922). 'Sobre 'a ·so:Ciólogia·do movimento .progressista .na
educação,.do qual'Dewey.fazia.parte,.ver:meu The.Gredential Society (Nova York:
Academic'Press,1979).
As·citações.de·.CharIes·Horton-Caoley.furam,retiradas.de;HumanNatur,e:ancitheSociaZ:OrdeY'{Nova Yark: Schocken, 1964: 1J.9, U.2!.l-i1lUblicado ,originálmente 'em
;]:902). As.,coriferências.sociólogicas,ue,GeotgeHetbentMeadJoram:reUnidas'pos.tUlU<lmente por.:CharlesW. M"rris:(arg.) :MÍnd;Sdf,and ·50"iety. ~Chicago:Univ.er_
sityofChicago:Press, 1934-'p~perback editian, .íl:9670.As.dtaçõesforam'retiradas
de Morris, :p .. H'? .o.utra·sdeção,de.artigos .e'ce.riferências·de 'Mead é :a de Ansdm
.Strapss {org.): 'George Herbert 'Mead .onSociaLPsychology(Chicago: :tJniversity ,of
.Chicago ·P.r.ess., 19.64) ..Afilosofia:de Mead"em -relação 'â :quaLsua'SoeioIo:gia:constilufa :apenas uma pane, ·é mélhor ·expos.ta em: The .Philosqphy of'ihe.Act '(Chicago:
University of Chicago 'Press, 1938). ,. The :Philasophyoj:the Present (LaSalle, 111::
Ope~ ·Court, 1932). • Mov.ements oJ Tho.ught 'in <the Nineteenth 'Century (Chicago:
University of ChicagoPress, 1936). As.difetençasentre·Q·pensamento 'de Meade.o
da ~çola de Chicago são.diScutidas por Da'tid.Lewis e 'Richard L.5mith: American
Sociology ' .Çlnd Pragmatísm.: Mead, Chicago Sodology., :and '~ymb:olic :luteracrion
Press, 1980').
. ..
(C!iiqgo: Univ~r?ity ofehicago
.
"

:Os ·esçrites teóricos deW:L Th0mas estãor.eunid0S em .Morris jan0witz (org ..J:
W). TholJll/S.Gn Soci.al o.rganization (lnd Personality (Chicag0:: University of.clrica,go Press, 1966). Sua'c'óhihoraçjio com o .s.l!>dólogo poIo:nês Florian Znariiecki ,é
descrita por Robert Biers.tedt: American Sociological Theory - A Critica1 His.tory
{Nova York: Academic Press, 1981). Bierstedt apresenta luddamemea maior parte daquilo qu~ há de mais ~aliosa na Sociola,gia americana, desde os primeiros evolucionistas, como WUliams Graham Sumner e Lester Frank Ward até os sociólogos
dos .anos 1930 .e 1940, tais como Robert Maclve.r e George Lundberg. A reunião
. . dos artlgos de Herbert Blumer estii.o ,em seu Symbolic Interactionism (Englewood
. . Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 1969). Alguns tmbalhos representativos dessa tradição
São os de Alfred Lindesmith: Opiate Addiction (Bloomington, lnd.: Principia,
260

1947) .• Howard S. :Becker: Dutsiders: Sludies in the Sociology ar Deviance (Glenoe: Free Press, 1963) . .• Edwin M. Schur: Crimes Without Victims: Deviam Behavior
and Public Policy (Englewood Cliifs, N.]..: Premice-Hall, 1965). A teoria dos papéisé passada em revista por Sheldon Stryker: Symbolic Interactionism: A Social
Structural Version (Menlo 'Park, ·CaL: Cummings, 1980).
As origens .fenomenológicas da ~mometodologia The phenomenological bachground
,ef.ethnomethodology podem ser visitadas nas traduções da obra de Edmund Husserl:Ldeas: General1ntmduction to Pure Phenomenology (Nova York: Macmillan,
1975) .• CartesianMeditations (The Hague: Nijhoff, 1960) .• Phenomenology and
tlle .CrisisofPhilosophy (Nova Y~rk: Harper, 1965). Os c!ásskos existencialistas
sao o livro ·de Martin Heidegger: Being and Time.(Nova York: Harper, 1960 -: alemão :publicada originalmente em 19.27). ' Jean-Pau! Sartre: Being and Nothingness
(Nova York: Washington :Square Pr.ess, 1971 - original francês publicado em
1943). RussorI foi desenvolvido na Socíalagia ,por Alfred Schutz: Co!Iected Papers
{Tae Rague: Nijho'ff, 1'962-1966). ., Peter Berger e Thomas Luckmann: The Social
Constmétion IJf Reality (Nova Yark: Doubleday, i 966). Acoletânea dos escritos de
Harold Gatfinkel.estã .em Studies tn Ethnomethodology (Englewoad Cliffs, NJ.:
Prentice-HaJJ., 1967). Sua Qbra tardia :inclui oarligo ConjURl!O .de Harold Garfinkel,
Miehael Lynch e Eri.: Livingston: "The Work af Discovering Seience Construed
[Toro MateriaIs firam roe üptically Discovered Pulsar" . Philosophy c.f the SodalSciences., 11, 1981., p.13!l-138 .• Michael Lynclt, Eric Livings!on e Harold Garfinke\:
"Tempornl O.der 'in LabaUltory Work". ln: Karin Knorr e Michael Mulkay (orgs.):
Science Observed (BeverIy Hills, Calif.: Sage, 1983). Os desenvolvimentos na Sociologia da li.nguagem e da :cognição são representados por Aaron Cícourel: Cogniti-ve
Sociology {Baltimore: Penguin, 1973) .• Harvey Sacks: Emanuel Schegloff eGail
Jefferson: ".A Simplest Systematics for .the Organization of Tumtaking inCanversation". Language, 5.0., 1974,p. 696 c735. O contra-ataque de Erving Goffman está
em: f.rame Analysis (Nova York: Harper, 1974). 'Forms ofTalk (Filadélfia: University .of PennsyLvania ·Press, 1981). Os desenvolvimemosdas análises conversacionais podem ser vistos emJ. Maxwell Atkinson e John Heritage: Strucn.res of Social Adion - Smdies 'in Conversation Analysis (Nova York: Cambridge Urnversity
Press, 1984).' Allen Grimshaw. Conflict Talk (N~va York: Cambridge University Press, 199(j) .• Deirdre Boden e Don H. Zimmerman (orgs.). Talk andSocial
Structu.re - Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis (Berkeley:
University oICalifomia Press, 1991).
Um modelo abrangente que tenta sintetizar os vários aspectos das teorias microinteracionisras é o de jonathan H. Turner: A Theory of Social Int~raction eStanford:
Stanford University Press, 1988).

.

.../

~

.

~,

.. /
.j

{t:?/

l~'),

I

j.",1r -·

t
l

índice de assuntos

",Ii' •

m~:'

'~~i;

;...."7- /

.

\/;;.1;/ ....

AbduçãO na lógica de Peirce 212
Adorno, Theodor, em marxismo da
"Escola de Frankfurt" 87
Alemanha
Antropologia na 39
Vida intelectual após conflitos
entre Igreja e Estado 21
Papel dos professores de Economia
na 33
Escolas públicas na 26-28
Universidades
de Psicologia na 35
Evolução das 26-28
Análises de conversações, avanço
tecnológico e 232s
. Antropologia
História cultural (e) 39
EvoluçãO (da) 37-41
OposiçãO racista (à) 38
Unhagem durkheimiaIia (na) 175-195
Modema40s.
(e) Sociologia na tradição
durkheimiana 158s.
Antropologia social 40s., 176s.
Antropologias racistas, oposiÇão às 38
Aristóteles, Filosofia social (de) 16
Autoconversação, Goffman sobre 237s.

.

:;i ~/(·· ·

~~f

"· Jir ··

~~t::

~i'

~;~ -,
:\~,. "

~,:t/

.-;é , ~~,
t,;y.

~:~, . ~

:~f: -

~t
,.'

Autoimagem no desenvolvimento
mental 219
Bastian, P.W.A. 39
Behaviorismo , americano ,
desenvolvimento do
Bentham,jeremy 108, 117, 156
Berger, Peter 225
Bernstein, Basil, sobre as linguagens
das classes sociais 192s.
Binet, Alfred 36
Black, Donald, sobre O controle social
na tradição durkheimiana 204
Blau, Peter 119-122, 124
Blumer, Herbert, sobre interacionismo
simbólico 220-224
Bonacich, Edna 131
Bradley, EH. 116
Buchanan, James 151s., 156
Cadeias de interação ritual na tradição
durkheimiana 202s.
Calhoun, Craig, sobre as classes
pohticas urbanas 98s.
Carona, problema do 110, 138s.
Cerimõnias patrióticas e estratificação
188s.

~ t ·,

', ,~< "

,

..:-' -

...·.r.·

. ........

.~

263

·. ~~.

,

que dão e recebem ordens 192
.. política e 96
estratificação das 82s.
trabalhadoras, crescimento do
poder das 7ls.
. Coalização mínima vencedora 151

Sobre cadeias de interação ritual
202s.
Sobre rituais de poder 191s.
Comte, Augusto,
Em desenvolvimento da Sociologia
42

Sociologia da, na tradição
microinteracionista 226-234
Controle econômico nas organizaçôes
93
Controle normativo das organizações
92
Cook, Karen 120

Cooley, Charles Horton, sobre a
sociedade na mente 214-217
Coser, Lewis, teoria do conflito de
102-106
Crime na tradição durkheimiana 203s.
Crazier, Michel, sobre lutas pelo
poder organizacional 92s.
Culturas de classe, ínteraçôes rituais e
190-195

Dom, O 197s.
Douglas, Mary, sobre a variação
cultural nas sociedades tribais
193-195
Durkheim, comparado à teoria
utilitarista 107, 116,118,142; 156
Durkheim, Étnile.
E o estabelecimento da Sociologia:
como disciplina acadêmica 46s.
Escola funcionalista de 40

Dahrendorf, Ralf, sobre grupos de
poder 94s.
Ecologia competitiva, das
organizações 93s.
Dalton, Melville, sobre lutas pelo
poder organizacional 92 .
Economia 107, 114, 116, 126s., 1435.
Darwin, Charles, modelo
E religiões antigas 180s.
evolucionista de, pesquisa
CláSsica, Marx e a 54
antropológica 38
EvolUÇãO da 25s.
Densidade
Escola alemã de, Weber e a 78s.
moral, na tradição durkheimiana
Laissez-faire, Adam Smith sobre 26
164s.
Marginalista, desenvolvimento da
social, na tradição durkheimiana
33s.
1615.
Neoclássica 54
Desvio, abordagem do interacionismo
Desenvolvimento da 33s.
simbólico sobre 223
Professores de, papel dos
Dewey,john
.
na França 33
Sobre educação e Filosofia social
na Alemanha 33
213s.
capitalista, governo e 71
Filosofia de, interacionismo
troca de presentes e 198
simbólico de Blumer e
Capitalismo, governo e 71
Dilema do Prisioneiro 139s.
Marginalista 33
Dinheiro
Neoclássica 545.
E magia 197s.
Desenvolvimento da 32s.
Considerações de Simmel sobre
Economistas como acadêmicos 31-34
153s.
Direito antigo, religiões como bases do Educação 128-154
diplomas educacionais 128s.
179s.
Emoções 126s

/

.'

.-

Emoções na lógica de Peirce 213
Energia Emocional, mana Zo;Uo 196;.
Engels, Friedrich
na tradição do conflito 56-77
e Marx 575.
comparação inteleCtual entre
5~s. , 60-62
relação entre 56s, 60s .
Teoria sobre
Ideologia 59-64
Conflito político' 68c71
Revoluções 72-74
Estratificação sexual 74-77
Classes sociais 62-64 .
Erickson, Kai, sobre o crime na
tradição durkheimiana 20'4 '
Escócia, vida intelectual nas

universidades da 23
Escola de Frankfurt, marxismo da 87s.
Escolas públicas da Alemanha, origem
das 27-29
Escolas públicas na Alemanha 27-29
Escolha pública, teoria da 107, 151
Escolha ra~ionall07
Estado 148-151
Estados Unidos
Teoria económica nos' 34
Universidades de Psicologia 35
Sociologia nos 43-45
Estratificação
E troca de dons 199s.
E rituais de inleração 189s.
Bases rituais da, W. L10yd Warner
sobre 186
Rituais seculares e 188s.

266

Estratificação multidimensional de
Weber, teorúida 8ü-86
classe na 81-83
partidos na 84-86
grupos de status na 83-85
Estrãtificação sexual, teoria de Engels
sobre 74-77
Enometodologia
Garfinkel sobre 224s., 229-231
IntroduçãO da 224s.
Etzioni, Amitai, sobre técnicas de'
controle das organizações 93
Evolução da 24-26
Evolucionismo e pesquisas
antropológicas 38
Existencialismo 228
Exploradores, pensamento social e 24s.
Facções politicas na teoria
multidimensional de Weber 84-86
Faculdade de Filosofia
Nas universidades alemãs 27s.·
Nas universidades medievais 18s.
Fala, fortnaide: em··Goffrnan 236-238
Família(s), religiões e 188
Fenomenologia
Husserl e a 226s.
Social de Schutz 228s.
Fenomenologia social deSchutz
228-235
Feudalismo, classes sociais no 62
Filosofia como campo de batalha entre
religião e ciência 207-209
Filosofia do dinheiro, A 104s.
Fisiocrata, doutrina 26

I
1
1

t

~'i-.

Formas elementares da vida religiosa,
. As 183-185
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Universidades
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Refonua das 28
Frazer, James 39
Freud, Sigmund, em desenvolvimento
da Psicologia clínica 36
Funcionalismo na teoria do conflito
102-104
Funcionalismo na tradição
durkheimiana 172-176

Merton e o 172-174
Parsons e o 172-174
Funções latentes dos sistemas sociais
172s.
Funções manifestas do sistema social
na tradição durkheimiana 172
Fustel de Coulanges, Numa Denis 39
Sobre guerras de classe rituais
177-182
GaIton, Francis 36
Garfinkel, Harold
e a emometodologia 224s., 229-231
versus Goffman 241-243
versus Mead 239
visão de mundo de 2295.
e a etnometologia 225s., 229-231

Geopolítica 100, 150
Gerth, Hans, sobre Weber 89
Goffman, Erving 234-238
Sobre análise de molduras 236-238
Sobre fonuas de fala 236-238
Sobre rituais de interação 189-191
Sobre autoconversações 2375.
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