personalidade - evoluem conjuntamente. Porque uma atitude nao
se pode estabilizar coma parte integrante do car:iter refletido senao
sob a influencia de uma estrutura de comportamento. E, inversamente, a elabora<;ao ou a aceita<;ao de uma estrutura exige atitude estabilizada. Cada processo da evolu<;ao da personalidade comp6e-se,
portanto, de urn conjunto complexo e evolutivo, no qual as estruturas sociais, agindo sobre as atitudes preexistentes, produzem,. por
isso mesmo, novas atitudes, de tal forma que estas ultimas vem a
determinar as tendencias do carater em rela<;ao a sociedade, realiza<;ao consciente das possibilidades do carater que 0 individuo traz em
si. E tais atitudes novas, na sua continuidade intelectual, agem sobre
conjuntos preexistentes de valores sociais no· dominio da exper~en
cia individual e produzem novas valores, de sorte que cada cria<;ao
de um valor novo e, ao. mesmo tempo, a defini<;ao de uma situa<;ao
incerta, o que representa urn passo para a elabora<;ao de uma estrutura de comportamento coerente. Nao e exato dizer, quando da continua intera<;ao entre 0 individuo e as pessoas a sua volta, que ele
constitui 0 produto de seu meio, ou que 0 meio e dele 0 produto.
Antes, os dais raciodnios sao exatos. Corn efeito, o individuo nao
pode somente evoluir senao sob a influencia de seu meio-ambiente.
Mas, em compensa<;ao, durante a evolu<;ao que realiza, ele modifica
o seu meio-ambiente, definindo novas situa<;oes e trazendo-lhes a
solu<;ao que corresponde aos seus desejos e as suas tendencias (Traduziclo de \VILLIAM I. THOMAS e FLORIAN ZNANIECKI, The Polish
Peasant in Eur<ope and America, Nova York, Dover Publications,
1958, t. 2, pags. 1850-1859, P ed., 1918-1921).

A SOCIEDADE CONCEBIDA COMO
UMA INTERA<;.AO SIMB6LICA
HERBERT BLUMER

Fa<;o inicialmente questao de sublinhar que as teorias sociologicas
estao, geralmente, em desacordo corn os seguintes principios da intera<;ao simb6lica: em nossa opiniao, a· . sociedade. humana acha•se
composta ·de. individuos . que. desenvoleram .. o seu. "Eu"; a a~ao.
individuaL.e ...uma. constru<;ao e nao .uma a<;ao· espontanea, sendo ·con~-:
truicla· pelo,,indi:viduo- merce das caracteristicas das situa~oes que; ete
interpreta e a partir ...das quais ele age, Alem disso; a a<;ao de· grupos
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ou· a a<;ao coletiva e composta da soma das a<;oes individuais· realipelos individuos que -interpretam cada· a<;iio de outrem. A
maioria das teorias sociol6gicas nao aceita esses diferentes prindpios.
0 pensamento sociol6gico, corn efeito, trata raramente as sociedades humanas coma sendo compostas de individuos que tem personalidades proprias. Ao.-in:ves.dissw'as· teorias sociol6gicas sup6em que
os . .,seres humanos. sao, pura e .simplesmente, organismos. possuidores
de .uma certa organiza<;iio e que respondem a for.<;as sobre eles se
exercendo. Geralmente essas for<;as se encontram situadas na propria sociedade, como se da no caso do "sistema social", da "estrutura
social", da "cultura", da "posi<;ao social", do "papel social", da
"institui<;ao", da "representa<;ao coletiva", da "situa<;ao social", da
"norma social", dos "valores". Nessa .. perspectiva, o comportamento . , gq;; )nd~:v.iduos .como' membros . de uma sociedade nao e senao a
resultante..-de todos, aqueles... fatores· ou fon;as. Isto e seguramente
a posi<;ao 16gica, necessariamente adotada quando o pesquisador
explica o comportamento ou as fases do comportamento corn ajuda
de tal ou de qual daqueles fatores sociais. Os.individuos componentes
de •..uma sociedade·humana sao considerados coma, o meio merce do
quaLtais . fatores operam, e a a<;ao social dos mesmos individuos e
enc~rada como a expressao dos mencionados fatores. Esta aproxima<;ao nega, ou, pelo ;:n'enos, ignora, que os seres humanos ten1
personalidades e que agem depois de se haverem informado. Diga-se
de passagem, o "Eu" nao e levado em conta, quando o agente se
p5e a examinar as condutas organicas, os m6veis, as atitudes, os.
sentimentos, ou os comportamentos psicol6gicos. Tais fatores. psicologieos tem o·mesmo papel que·os fatores sociais atras mencionados;
sao considerados como fatores atuantes sabre o individuo, quando
de age. Nao se referem ao processo de decisao, a que o individuo
recorre. 0 processo indicado se ·ergue contra aqueles fatores psico16gicos, coma tambem se ergue contra os fatores sociais que exercem
mna influencia sobre o ser humano. :Praticamente, todas as concep<;6es sociol6gicas da sociedade humana se recusam, assim, a reconhecer que os individuos que a comp6em possuem o "Eu" desenvolvido.
Por conseguinte, tais . concep<;6es sociol6gicas nao consideram as
~<;6es sociais dos individuos na sociedade humana como sendo sua
propria constru<;ao, gra<;as a um processo interpretative. A a<;ao e.
assim encani.da como 0 produto dos fatores que atuam sabre os e
atraves dos individuos. A conduta social dos inclividuos nao e considerada como propria de sua constru<;ao, merce cla interpreta<;ao
que eles dariam de obje:ivos, de situa<;5es, ou das a<;5es dos outros
individuos. Se se. concede urn lugar a "interpn~ta<;ao", esta nao e
simplesmente olhada senao como a expressao de outros fatores (por
zada~
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exemplo, os motives) que precedem 0 ato; ela desaparece, por con- .
s~qiiencia, como element0 •especifico. Por causa disso, ··a ac;ao social
dos individuos e antes tratada como urn resultado do meio-ambiente
do que coma {) resultado dos atos construidos pelos individuos, em
virtude da interpretac;ao das situac;oes em que eles estao colocados.
Estas·obS'erva<;oes sugereth uma outra serie de diferenc;as· signifi:.:
ca;tivas··entre as teorias socio16gica~ ,e111,;¥el"ale .a .teoria~a .i~te#ra-:
~? 9 .,simb6lica. Bias ·'nao •situam· a)'~~~~~J~~'QiM·?n·o)inesmo: lugar. Do
~nto de vista da interac;ao simb6lica; a ac;ao social resic:le nas atuac;oes dos individuos que ajustam suas linhas de ac;ao umas relativari\ente as outras, por forc;a do processo da interpretac;ao. A ac;ao
do grupo e entao a. ac;ao coletiva de tais individuos. Ao contrario, as
concepc;6e? socio16gicas . colocam. geralmente a ac;ao social na ac;ao
da socieclade qu em alguma frac;ao · da sociedade. Os exemplos, corn
efeito, sao mtiito sumerosos. Podem-se citar alguns. Certas concepc;6es, que tratam as sociedades ou os grupos de · individuos como
"sistemas sociais", consicleram a ac;ao do grupo como a expr~ssao
de ·um sistema que se acha em estado de ·equilibrio, ou que procura
atingi-lo. Ou, entao, a ac;ao do grupo e considerada .torho a expressao cl as "func;oes" de uma sociedade ou de um grupo. Ou, entao;
ainda, e ela encarada como a expressao exterior de elementos contidos na socieclade ou no grupo, tais como as exigencias culturais, as
vontades da sociedade, os valores sociais, ou as coerc;oes institucionais. Estas concepc;oes ignoram ou mascaram a vida do grupo ou a
ac;ao do grupo como sendo composta de ac;oes concertadas DU coletivas de individuos que procuram confrontar suas situac;oes diarias ...
· .Ao . contrario, dopontode vista da interac;ao ·simb6lica, a:··sociedade
humana deve ser olhada como composta .de atores, · e a vic;la ·da socieda:de como o <resultado de suas ac;oes. Os atores poclem ser distintos
dos individuos, das coletividades, cujos membros agem conjuntam~ste com um n'iesmo objetivo, ou, ainda, das organizac;6es que agem
ein. favDr de uma clientela. Citemos os seguintes exemplos: compradores individuais num mercado, um conjunto musical, uma grande
empresa industrial, ou uma associac;ao nacional profissional. Nao
existe.atividade na sociedade humana; ·empiricamente · observavel; ·.que
riao ,prove1:1ha cl~ alguns atores. :E precise dar enfase a essa afirmac;ao banal, levando em conta a prchica comum dos soci61ogos, que
/ l recluzem a sociedade humana a unidades sociais nao atuantes. Exem,, pl6s: n£ sodecfade mod~rmt,·
Classes.
Evidentemerite~
pode-se conceber a sociedade humana de outro modo que nao em
termos de atores. Quer0 simplesmente acentuar que, considerada a
atividade concreta . ou empirica, a. socidade humana deve,· necessariaIfientef ser olhada.em.termos de atores;· Eu gostaria de acrestentar que

as·
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sodais.'
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todo estudo realista de semelhante sociedade precisa aceitar a consi:.
derac;ao, observavel empirleamente, segundo a qual uma sodedade
desse tipo e composta de atores. Devem-se tambem observar as con·
dic;oes em que atuam tais atores. A primeira· condic;ao a preencher
e<.quea ..~c;ao.se.desdobreemfun<;ao-da situa<;ao. Qualquer que seja
· o ator - um ihdivicluo, uma familia, uma escola, uma igreja, uma
empresa, um sindicato, um parlamento etc. - toda ac;ao particular
e formacla em func;ao da situac;ao em que se situa. Isto leva a tomar
em considerac;ao a segunda. condic;ao importante, a saber; -que· a ac;ao
e. concebida _ou construida, ,interpretando a situac;ao; 0 ator deve
necessariamente identificar os elementos que precisa levar em conta:
as obrigac;6es, as boas ocasi6es, os obstaculos, os. meios, os pedidos;
os inconv~nientes, os pe:-igos etc. Deve avalia-los de uma certa man-eira e tomar decis6es a partir da avaliac;ao. Uma tal conduta pre~
dsa ser respeitada, assim pelo individuo que dirige sua propria a<;ao
oomo por uma coletividacle de indivlduos que agem · de concerto, oil
por deJegaclos que atuam em· nbme de U111 grupo OU de' unia organi~
:zac;ao. A vida do grupo e composta de atores que desenvolvem suas
ac;oes em func;ao das situac;oes em que se encontram. Habitualmente,
a maioria das situ.ac;6es diante das quais se veem os individuos, numa
wciedade clada, sao definidas ou "estruturadas" de igual maneira.
Merce de uma previa interac;ao, eles desenvolvem. o~ adquirem uma
compreensao sen1elhante, da mesma situa<;ao .. ,Essas compreens6es
comuns permitem que os· individuos a jam de ·forma identica. 0
comportamento comum dos inclividuos em tais situac;6es nem por isso
cleve fazer crer ao observador que nenhum processo de interpretac;ao
esta em jogo. Ao contrario, posto que fixadas, as ac;6es dos participantes sao construidas por eles pr6prios, devido a um processo de
interpretac;ao. A partir do instante em que as definic;6es, todas
assentes e comumente admiticlas, ficam a sua disposic;ao; devem os
individuos empregar poucos esforc;os na conduta e na organizac;ao
de seus atos. Todavia, muitas outras situac;6es nao podem · ser defi.:.
nicbs de uma s6 maneira pelos participantes. Neste caso, as linhas
de concluta nao se harmonizam facilmente umas com as outras, e a
ac;ao coletiv.a se ve bloqueada. Interpretac;6es devem-se desenvolver;
e e necessaria .que venham a ajustar-se. Em tais situac;oes indetermii~adas, importa estudar o processo de definic;ao que se desenvolve
entre os atores.
N a meclida em que os soci61ogos ~e interessam pelo comportamento
dos atores, a teoria da interac;ao simb6lica torna necessaria o estudo
do . processo de constru<;ao• da ac;ao. Esse processo nao cleve ser
apreendido como se referinclo simplesmente as condic;oes que lhe sao
anteriores. Estas ajudam a compreende-lo, na medida em que exercem alguma influencia. Mas, como foi indicado atras, nao constituem
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o processo. Do mesmo modo, nao se pode simplesmente compreendelo, deduzindo-lhe a natureza da a<;ao manifesta que dai resulta. Para
conceber,,o ,pr,ocesso, aquele .que .-.estuda ·a sociedade deve desempe:.
nhar- o papel do ator cujo comportamento esta estudando. Desde o
momento em que a interpretac;ao pelo ator se faz a partir de objetos
designados e apreciados, de significac;oes adquiridas e de decis(ies
tomadas, o processo ,,deve ser considerado ·.do panto de vista do ator.
Tais conclusoes poem ainda mais em evidencia o fecundo carater dos
trabalhos notaveis de R. E. Park e W. I. Thomas. Tentar conhecer o
process-a interpretativo, limitando-se ao exterior, como o faz o observador dito "objetivo", e recusando-se a tomar sobre si mesmo o
papel do ator, e arriscar-se a pior sorte de subjetivismo: assim,
o observador "objetivo" :esta pronto para construir o processo de
interpretac;ao !~()m suas proprias suposi<;oes, em lugar de apreender
esse processo como o faz o proprio ator (Traduzido de HERBERT
BLUMER, "Society as Symbolic Interaction", in A. RosE (ed.), Hum-an Behavi:.or and Social Processes, Boston, Houghton Mifflin Co.,
1962, pags. 184-188).

A APRESENTA<;.AO DE SI MESMO
NA VIDA QUOTIDIANA

ERVING GoFFMAN

' Quando um individuo e posto em presenc;a de outras pessoas, esta.s
procuram obter informac;5es a seu respeito, ou mobilizam as de que
ja disp6em. Preocupam-se com o seu status socio-economico, com a
ideia que ele proprio tem de si, com suas disposic;oes relativamente
a elas, com sua competencia, com sua hopestidade etc. Esta informac;ao nao e s-omente procurada por aquilo que contem, mas tambem
~r motivos muito praticos: contribui para definir a situac;ao, permitmdo aos outros prever o que seu parceiro deles espera e, correlativamente, o que podem os mesmos esperar deles. Assim informados.
sabem como agir, de maneira a obter resposta desejada.
, .
A informac;ao pode provir de diferentes fontes e s-er veiculada
por diferentes suportes. Quando nao possuem nenhum conhecimento
preliminar a respeito de seu parceiro, os observadores podem tirarlhe da conduta e da aparencia os indicios proprios para reativar a
experic~ncia previa que tenham de individuos quase semelhantes ou,
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sobretudo, proprios para aplicar ao individuo que se encontra diante
deles estereotipos inteiramente constituidos. Podem postular, cam
base na sua experiencia passada, que, num dado meio social, s6 sao
encontradas pessoas de uma certa especie. Podem apoiar-se no que
o ator diz de si mesmo ou nos documentos escritos que atestam quem
e ele e o .que ele e. Se, ao contrario, conhecem, ja, seu parceiro,
ou dele ouviram falar, no curso de uma experiencia anterior a interac;ao, sao capazes de predizer-lhe o comportamento presente e futuro, aventanclo a hipotese de persistencia e cla generalidade dos trac;os
psicol6gicos.
Contudo, e possivel acontecer que, durante todo o tempo em que
uma pessoa se acha na presenc;a imediata de outras pessoas, nao se
passe grande coisa suscetlvel de fornecer-lhe, de saida, as informac;oes
dedsivas de que precisam para orientar corretamente a sua conduta,
situando-se numerosos fatos essenciais fora do momento e do lugar
da interac;ao, ou permanecendo esconclidos na propria relac;ao interacional. Nao e possivel apreender, com efeito, atitudes, crenc;as e
emoc;oes "verdadeiras" ou "reais" em alguem senao atraves de suas
confissoes ou, de maneira indireta, daquilo que aparece como um
_comportamento involuntariamente expressivo. Do mesmo modo, nao
existe com freqiiencia ocasiao alguma de por a prova, durante a interac;ao, alguem que proponha um produto ou um servic;o : e-se obrigado a aceitar certos acontecimentos como os sinais convencionais
ou naturais de algo que nao e diretamente oferecido aos sentidos.
Para reempregar os term os de Ichheiser ( 5), o a tor deve agir de
maneira a dar, intencionalmente ou na-o, uma e:cpressao de si mesmo,
e os outros, por seu turno, devem dai retirar uma certa impressao.
A capacidacle de expressao de um at-or ( e, por conseguinte, sua
aptidao para dar impressoes) manifesta-se sob duas formas radicalmente diferentes de ativiclacle simb61ica: a expressao oexplicita e a
expressao indireta. A primeira compreende os simbolos verbais ou
seus substitutos, que uma pessoa utiliza de acordo com o uso da
lingua e unicamente para transmitir a informac;ao que ela mesma e
seus interlocutores admitidamente ligam a tais simbolos. Trata-se da
comunicac;ao, no sentido tradicional e ·estreito do termo. A segunda
compreende um amplo leque de ac;oes, que os interlocutores podem
considerar como signos sintomaticos, quando e provavel que 0 ator
tenha agido par motivos diferentes dos que explicitamente mencionou. Como se vai ver, esta distinc;ao nao e valida senao em inicio
de ana!ise. Com efeito, um ator pode sempre transmitir, intencional(5) Gustav Ichheiser, Misunderstandings in Human Relations, su~lemento
de The American Journal of Sociology, LV (setembro de 1949), pags. 6-7.
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melite, falsas informac;6es por meio desses dois tipos de comunica:c;ao, o primeiro implicando o embuste e o segundo, a simulac;ao. Se
se tomar a palavra comunicac;ao em seu sentido estrito e em sell
sentido lato ao mesmo tempo, constata-se que, quando alguem se
acha na presenc;a de outrem, sua atividade tern todas as caracteristicas de urn ~mpromisso a termo: os outros normalmente lhe dao
credito e lhe oferecem, enquanto ele se acha na sua presenc;a, a contrapartida de uma coisa cujo verdadeiro valor nao poderao estabelecer
senao depois que ele os tiver deixado. Sem duvida, tambem os inter.locutores vivem de conjeturas, nas suas relac;6es corn o mundo
fisico. Mas e somente no mundo das interac;6es sociais que o objeto
a que se aplica a conjetura pode agir voluntariamente sabre o processo, para facilita-lo ou atrapalha-lo. A margem de seguranc;a autorizada pelas hip6teses . concernentes ao parceiro varia, certamente,
em func;ao de fatores como a massa das informac;6es ja colhidas.
Mas as informac;6es obtidas no passado, por mais numerosas que
sejam, nao podem suprimir totalmente a necessidade de agir a partir de conjeturas. Como diz William I. Thomas:
"E igualmente muito importante para n6s tomar consciencia do fato de que
nao governamos nossa vida, nao tomamos as nossas decisoes, nao atingimos
os nossos objetivos na vida quotidiana, nem pot meio de calculos estatisticos,
nem por metodos cientificos. Vivemos de hiP'6teses. Eu sou, por exemp!o, seu
convidado. Voce n1io sabe, nao pode estabelecer, de maneira cientifica, que
nao tenho a intem;1io de roubar seu dinheiro ou suas colherinhas. Mas, por
hip6tese, nao tenho a inten~ao de faze-lo e voce me trata como convidado" (6).

Quanta ao individuo posto na presenc;a de outrem, pocle ele desejar dar unia elevada ideia de si mesnio. · Ou que se lhe de uma alta
ideia de setts interlOcutores. Ou que estes percebam o que ele de fato
pensa sabre eles. Ou que nao tenham nenhuma impressfto bem precisa. Pode ele desejar instaurar um acordo suficiente para que ·a
interac;ao prossiga, ou entao zombar de seus interlocutores, clesembarac;ar-se deles, desconcerta-los, induzi-los em erro, contraria-los ou
insulta-los. Independentemente do objetivo preciso em que ele pensa
e de suas raz6es para s-e fixar este objetivo, e de seu interesse conti:olar a conduta de seus interlocutores e, particularmente, a maneira
como, em contrapartida, o tratam. Ele chega a isso amplamente, modificando a definic;ao da situac;ao a que setts parceiros chegam, e
pode influenciar tal definic;ao, expressando-se de modo a impor~lhes
6 tipo de impressao que os leve a agir, de livre vontade, de acordo
(6) Citado em E. H. Volkart (ed.), Social Behavioltr and Personality,
Contributions of W. I. Thomas to Theory and Social ,Research, Nov<~ York,
Sodal Science Research Council, 1951, pag. 5.
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corn sua. propria intenc;ao. As si m, na presenc;a de outras pes~oas,
.tern-se em geral boas raz6es para se por em mobilizac;ao, objetivando suscitar entre elas a impressao que se tern interesse em su5citar. Sabendo-s·e, por exemplo, que a popularidade de uma estudante
se mede pelo numero de chamadas telefonicas que ela recebe, podese desconfiar que certas estudantes dao o seu jeito para receber
chama'das.
Dessas duas formas de comunicac;ao - express6es explicitas e
express6es indiretas - reter-se-a, sobretudo, aqui, a segunda, a mais
teatral e a mais ligada ao contexto, a forma nao verbal, provavel. mente nao intencional, quer a comunicac;ao se j a arran j ada de proi:xSsito ou nao ...
Como as ac;6es do ator influenciam a definic;ao da situac;ao que
outros podem formular? As vezes o ator age de maneira minuciosa. mente calculada, empregando uma linguagem destinada unicamente
a produzir 0 tipo de impressao que e de molde a provocar a respasta procurada. As vezes o ator age de maneira calculada, mas s6
se da conta disso pela metade. As vezes opta por exprimir-se de
·maneira determinada, mas essencialmente porque a tradic;ao de sei.t
grupo, ou porque seu status social reclama esse genero de expressa'o
e nao para obter de seus interlocutores uma resposta particular (a fora
uma vaga aprovac;ao) .. As vezes as tradic;6es ligadas a um papel levam
o ator a produzir uma impressao bem definicla, de determinaclo tipo,
conqnanto ele nao esteja, nem conscientemente, nem inconscientemente, disposto a criar tal impressao. ,Pocle-se clar o caso em que
os interlocutores, quanta a des, fiquem favoravelmente impressionaclos com os esforc;os feitos pelo ator no sentido de comunicar alguma
coisa, ou que se equivoquem a respeito da situac;ao e que se fixem
em c0nclus6es nao justificadas, nem pela intenc;ao do ator, nem pelos
fatos. Em todo caso, na medicla em que os outros agem cotno se
. o a tor tivesse procluzido determinada impressao, pode-se adotar um
ponto de vista funci6nal ou pragmatico e dizer que aquele projetou,
"efetivamente", uma dacla clefinic;ao da situac;ao e "efetivamente"
contribuiu para conferir a um certo estado de coisas uma certa
significac;ao.
Importa deter-se num aspecto da resposta dos interlocutores. Sabendo que o ator se apresenta, verossimilmente, a uma luz favoravel, seus parceiros podem dividir em duas porc;6es aquilo que percebem a · respeito dele: uma composta essencialmente de asserc;6es
verbais, que ao ator e possivel facilmente manipular, a seu gosto, e
outra constituida, sobretudo, de express6es indiretas, que lhe e diHcil controlar. Seus interlocutores sao capazes, portanto, de utilizar
os aspectos de seu comportamento expressive, ticlos como incontro43

laveis, a fim de verificar o valor do que ele comunica pelos aspectos
controlaveis. Dai uma dissimetria fundamental no processo de comunic.--:tc;ao, nao tendo 0 ator, provavelmente, conhecimento senao de
um so fluxo de sua comunicac;ao, ao pass·o que os espectadores conhecem mais de urn. Por exemplo, na ilha de Shetland, a mulher de um
fazendeiro, ao servir pratos locais a urn visitante vindo da Inglaterra,
escutava-o, sorrindo polidamente enquanto cortesmente ele declarava gostar do que estava comendo. Notava ela a rapidez com que ele
levava a boca o garfo ou a colher e sua pressa d·e comer. Os sinais
do prazer que ele experimentava, ela os utilizava como meio de controiar os sentimentos ostentados pelo conviva. A mesma mulher, tendo em vista descobrir o que uma pessoa sua conhecida (A) pensava
"realmente" de outra (B), esperava que B estivesse empenhado, em
presenc;a de A, numa con versa eo m terceira pessoa (C). Entao ela
examinava, discretamente, a mimica de A, enquanto ele olhava B,
em conversa com C. Nao estando a conversar com B, por vezes A
se desembarac;ava dos constrangimentos e das tapeac;oes impostas pelos
usos e pelo tacto e expressava livremente o que "realmente" pensava
de B. Em suma, a mulher de Shetland observava o observador, que
nao mais se observava.
Dado que os interlocutores tem possibilidade de testar os aspectos
mais controlaveis do comportamento, por intermedio dos aspectos
menos controlaveis, pode-se esperar que o ator experimente, as vezes,
tirar partido dessa possibilidade, manipulando a impressao produzida
pelos comportamentos menos controlaveis, considerados, a este titulo,
como dando informac;oes dignas de credito ... (7)
Este tipo de controle usado pelo ator restabelece a simetria no
processo de comunicac;ao e abre caminho a uma sorte de jogo da
informac;ao, um ciclo virtualmente infinite de dissimulac;oes, de descobettas, de falsas revelac;oes e de redescobertas. E, o que e mais,
o ator pode ganhar muito, controlando os aspectos <i1. conduta considerados como incontrolados, na medida em que os outros desconfiem disso particularmente pouco. Seus interlocutores, evidentemente,
podem sentir que ele manipula os aspectos aparentemente espontantos de seu comportamento e procurar, nesse proprio ato de manipuIac;ao, o reflexo da conduta que ele nao conseguiu controlar. Ai eles
tem um novo meio de controlar seu comportamento, sendo este,
agora, verossimilmente, nao calculado. E assim se restabelece a dissimetria do processo de comunicac;ao. Enfim, a aptidao no sentido

-de adivinhar o esforc;o que faz o ator para chegar a uma espontaneidade calculada parece mais desenvolvido entre os individ·c:o~ do
que a aptidao para manipular seu proprio comportamento, de modo
que, tendo o espectador oportunidades de obter vantagem sabre o
ator, a inicial dissimetria do processo de comunicac;ao tende a manter-se, qualquer que seja 0 numero dos periodos que 0 jogo da
informac;ao comporta.
Por mais passivo que possa parecer o seu papel, os outros nem por
1sso projetam menos uma definic;ao da situac;ao, na medida em que
respondem ao ator e adotam, a sett respeito, uma determinada condnta. 0 acordo entre as definic;oes da situac;ao projetadas pelos diferentes participantes e em geral suficientemente grande para evitar
toda contradic;ao patente. Nao se trata, no caso, de urn consenso do
mesmo tipo que o que se estabelece quando cada uma das pessoas
presentes exprime, corn toda a sinceridade, seus sentimentos reais
e se encontra de acordo, de inteira boa fe, corn os sentimentos expressos pelos parceiros. Este genera de harmonia e um ideal otimista e,
em todo caso, nao indispensavel ao bom funcionamento da sociedade.
Antes se espera de cada um dos participantes que reprima seus profundos sentimentos imediatos para manifestar da situac;ao uma visao
que julgue aceitavel, ao menos provisoriamente, pelos seus interlocutores. A manutenc;ao deste acordo de superficie, desta aparencia
de consenso, acha-se facilitada pelo fato de que cada urn dos participantes esconde seus desejos pessoais atras das declarac;oes que
fazem referenda a valores a que todas as pessoas presentes se sentem obrigadas a render homenagem. Alem disso, existe habitualmente uma como divisao do trabalho de definic;ao : cada qual d-os
participantes tem autoridade para propor a versao oficial respeitante
as questoes que sao vitais para si, sem ser para os outros rle
importancia imediata. Por exemplo: as racionalizac;oes e as justifica~oes pelas quais ele relata sua atividade passada. Num gesto corresponde a essa polidez, cada um dos participantes guarda silencio ou
se abstem de intervir em assuntos que sao fundamentais para os
seus parceiros, mas que para ele nao apresentam importancia imediata. Tem-se entao uma especie de modHs vivendi interacional.
Todos os participantes contribuem juntas para uma mesma definic;ao
global da situac;ao. 0 estabelecimento dessa definic;ao nao implica
tanto urn acordo sabre o real quanto sobre a questao de saber quem
tem o direito de falar sobre o que (8).

(7) Os trabalhos amplamente conhecidos de Stephen Potter tratam em parte
dos sinais que podem ser arranj a dos de modo a dar a urn observador 3agaz os
indfcios, aparentemente fortuitos, necessaries para descobrir virtudes escondidas
que 0 trapaceiro nao possui efetivamente.

(8) Pode-se ver, voluntjtriamente, numa intera~;ao, o momento e 0 lugar
favoraveis a formula~;ao de opinioes diferentes. Mas, neste caso, os participantes dev~m rigorosamente impedir de sua parte toda e qualquer diwrgencia
sabre o tom de voz, o vocabulario e o grau de seriedade que convem a formu-
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Chamo "consenso temporario" a esse nivel de acordo. Nao e preciso dizer que cada tipo determinado de situa<;ao de intera<;ao engendra urn tipo determinado de consenso temporario. Por exemplo, entre
dois amigos que almo<;am juntas, assiste-se a uma demonstra<;ao
redproca de afei<;ao, de respeito e de interesse. Em compensa<;ao,
nas atividades de servi<;o, o especialista afeta quase sempre urn ar
de desinteresse em rela<;ao ao problema do cliente, enquanto este responde por uma demonstra<;ao de respeito a competencia e a integridade do especialista. Todavia, independente dessas diferen<;as de
contettdo, a forma geral de tais disposi<;oes de trabalho permanece
a mesma.
Dada a tendencia dos participantes para aceitar as defini<;oes propastas pelos seus parceiros, compreende-se a importancia decisiva
da informa<;ao que o ator deh~m ou se fornece a si mesmo, inicialment.e, a respeito de sei.1s interlocutores: e a partir dessa informa<;ao
inicial que ele toma a iniciativa de definir a situa<;ao e de bosquejar
uma resposta. A proje<;ao inicial do ator liga-o aquilo que ele pretende ser e obriga-o a rejeitar qualquer pretensao de ser outra
coisa. A medida que progride a i.ntera<;ao entre os participantes, intervem complementos e modifica<;oes desse estado inicial da informa<;ao.
Mas e essencial que semelhantes desenvolvimentos ulteriores se
liguem, sem contradi<;ao, a posi<;oes iniciais tomadas pelos diferentes
participantes e, ate mesmo, se edifiquem sabre elas. Parece que e mais
facil escolher, no come<;o do encontro, o tipo de tratamento que se
espera dos outros e aquele que se lhes reserva do que modificar o
tipo de tratamento adotado no proprio curso da intera<;ao. Na vida
diaria, corn efeito, as primeiras impressoes sao fundamentais. Assim,
par<'t as pessoas que exercem atividades de servi<;o, o correto preenchimento de sua tarefa depende corn freqiiencia de sua aptidao para
tomar e conservar a iniciativa na rela<;ao de servi<;o; aptidao que
exige uma sutil agressividade por parte do empregado, quando ele
tern urn status s6cio-economico inferior ao de seu cliente ...
Sabendo que o ator projeta uma defini<;ao da situa<;ao na presen<;a
de seus interlocutores, pode-se aguardar que se produzam acontecimentos, no curso da intera<;ao, que venham a contraclizer, a desacreditar a proje<;ao ou a lan<;ar dttvida, de uma ou de outra forma, sabre
ela. Quando se procluzem, assim, rupturas, a propria intera<;_ao pode
findar-se na confusao e no embara<;o. Tornando-se insustentaveis
lac;ao dos argumentos, assim corno sobre o respeito mutuo que participantes
com opinioes diferentes devern cuidar de testernunhar, constanternente. Pode-se
eventualrnente recorrer corn proveito para essa definic;ao acadernica da situac;ao,
a firn de transforrnar urn conflito grave nurn desacordo rninirno, facilmente
dornim1vel nurn quadro aceitavel por todos os participantes.
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certas hip6teses sabre que os participantes haviam fundado .;:uz,s respastas, estes se veem presos numa intera<;ao em que a situa<;a'), de
inicio definida de modo incorreto, nao sera mais, doravante, definida,
em absoluto. A pessoa cuja apresenta<;ao foi assim desacredit2.d"
pode ter disso vergonha, ao passo que os seus parceiros, no que lhes
diz respeito, experimentam um sentimento de hostilidade. Finalmente,
todos os participantes podem sentir-se indispostos, clesconcertados,
perturbaclos, embara<;ados e tendem a experimentar uma especie de
anomia, que se produz quando se desmorona esse sistema social em
miniatura, constituiclo pela intera<;ao face a face ...
Em resumo, pocle-se, portanto, supor •que toda pessoa, colocada na
presen<;a de outras, tem mL11tiplas razoes para tentar controlar a
impressao que estas outras recebem da situa<;ao. Interessamo-nos,
aqui, par certas tecnicas correntemente empregadas para produzir
tais impressoes e por algumas das circunstancias mais freqiientemente associadas ao emprego de ditas tecnicas. Deixando de lado o contetldo especifico desta ou daquela atividade apresentacla pelo ator, ou
o papel que ele desempenha no conjunto das atividades de um sistema
social em evolu<;ao, ocupar-nos-emos, unicamente, dos problemas
"dramatttrgicos" que se oferecem aos participantes, quando da apresenta<;ao, aos seus parceiros, de sua atividade. As questoes ligadas a
encena<;ao e a pratica teatral sao, por vezes, banais, mas muito gerais;
parecem surgir em toda parte na vida social e fornecem um esquema
preciso para uma analise sociol6gica.
Para encerrar, convem precisar algumas defini<;oes. Por intera<;ao
(isto e, por intera<;ao face a face) entende-se, aproximadamente, a
influencia reciproca que os parceiros exercem sabre suas respectivas
a<;oes, quando na presen<;a fisica imediata uns dos outros. ·Por tmut
intera<;ao entencle-se o conjunto da intera<;ao que se produz numa
ocasiao qualquer, quando os membros de clado conjunto se acham
na presen<;a continua uns dos outros, podendo tambem convir a
expressao "um encontro". Por uma "representa<;ao" entende-se a
totalidade da atividacle de uma pessoa dacla, numa ocasiao dada, para
influenciar, de certa forma, um dos outros participantes. Tomando-se
determinado ator e sua representa<;ao coma referencia fundamental,
pode-se chamar de publico, de observadores ou de parceiros os que
realizam as outras representa<;oes. E possivel clar o name de papel
(parte) ou "rotina" (9) ao modelo de a<;ao preestabelecido, que se
(9) Para comentarios sobre a irnport:ftncia da distin~ao entre urna rotina
de interac;ao e urn caso particular de utiliza~ao dessa rotina, ver John von
Neurnann e Oskar Morgenstern, The Theory of Games and Economic Behaviour, z.a ed., Princeton, Princeton University Press, 1947, pag. 49.
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desenvolve durante uma representac;ao e suscetivel de ser apresentado ou utilizado em outras ocasioes. Facilmente podem estes termos,
relativos a uma situac;ao dada, ser relacionados corn termos classicos,
tangentes a estrutura. Quando urn ator representa o mesmo papel
para urn mesmo publico em di~e:entes ocas~oes, uma relac;ao social e
suscetivel de instaurar-se. Defmmdo o socval role (*) como a atualiza<;ao de direitos e de deveres ligados a urn dado estatuto, pode-se
dizer que o social .role cobre urn ou mais papeis (partes) e que o
ator e capaz de apresentar cada papel, em toda uma serie de ocasioes,
a publicos do mesmo tipo ou enta-o a urn s6 publico constituido pelas
mesmas pessoas (ERVING GoFFMAN, La presentation de soi dans la
vie quotidienne, Paris, Ed. de Minuit, 1973, p£tgs. 11-24).

RELA~:<~ES

SOCIAlS, QUASE-EQUILfBRIO
E CONFORMIDADE
GEORGE ROMANS

No presente texto, desejamos ..estudar. uma. situac;ao em que a
influencia parece t~r. ,produzido todos, os seus . efeitos: realizou tu do
o. que pode realizar e>'' por essa raz~o •. o <:omportamento .·de uma pessoa.. ou· de v:irios membros .de .um mesmo grupo atingiu, pelo menos
por· certo tempo,.· um .. estag0 _de . _relativa estabilidade. Chamaremos
esta situa<;ao de qWtJ;se;;;equil{bri'O e vamos estabelecer algumas proposic;oes que parece convirem a individuos ou grupos em quaseequilibrio.
Algumas dessas proposisoes se afigurarao diferentes das que sao
validas para a influencia. Por exemplo, quando os membros de um
grupo tentam modificar o comportamento das outras pessoas, dirigirao sobretudo suas ac;oes para o individuo que resistiu por mais tempo e cuja muclanc;a de atitude e tanto mais necessaria. De resto, numa
situac;ao de quase-equilibrio, quando a influencia produziu todos os
seus efeitos e aquela pessoa se mantem, apesar de tudo, fora do
(*) Precisou-se renunciar a encontrar os equivalentes
conceitos, como social role ou social control, pertencentes
niana, no que ela tern de mais espedfico, por encerrarem
francesas dispon!veis (por exemplo, "coerc;ao social" ou
social control) opc;oes te6ricas estranhas ao pensamento do

franceses rlc:- certos
reflexao goffmatodas as expressoes
"dominac;ao" para
autor.

a

alinhamento, sera ela; precisamente, objeto da· mais fraca intera~o.
Ainda que as duas proposic;oes pare<;am opostas, podem harmonizarse corn a nossa proposi~ao gerah a. saber :··os·· homens despendem
muitos esforc;os para obter uma · recompensa de grande' v-alor. :Yia5,
nao atingida a recompensa,- a>intensidade · dos esforc;os diminui.

Quase-equilibrio
Uma situac;ao de quase-equilibrio nao e. uma situac;ao em que nao
se .produza mudanc;a. alguma de· comportamento. Urn soci6logo que
estude uma equipe de trabalho numa fa.brica acha freqi.ientemente
judicioso considera.-la coma urn quase-equilibrio. Entretanto, produzem-se mudanc;as o tempo todo : quando os trabalhadores terminam
sua ocupac;ao para comec;arem outras, quando saem para o almoc;o
ou quando voltam do almoc;o, ou ainda por ocasiao da pausa para
0 cafe. Mas essas mudan<;as sao regulares e peri6dicas: nenhuma
nova especie de mudan~a parece surgir. 0 comportamento do grupo
esta em quase-equilibrio, neste sentido em que todos os dias de trabalho se parecem consideravelmente.
Falamos de quase-equilibrio, em vez de equ.iUbrio real, a fim de
evitar as conotac;oes quase metafisicas que se acham corn freqi.iencia
ligadas, nas ciencias sociais, a esta ultima palavra. Nao aventamos,
aqui, a hip6tese de que o comportamento de um homem, ou de urn
grupo, propenda para o equilibrio. A maneira como urn homem procura sua vantagem social, enquanto outros procuram a sua no mesmo·
momento, pode, ao contrario, nao conduzir a estabilidade, mas a
uma competic;ao sem-fim, conquanto isso possa, tambem, significar
uma certa forma de estabilidade. Nao afirmaremos mais que, se uma
mudanc;a se manifesta a partir do quase-equilibrio, uma reac;ao se
produz, necessariamente, para reduzi-lo ou faze-lo desaparecer. Nao
ha, aqui, homeostasia : nao sustentamos que urn grupo age como o
corpo de urn animal ao rejeitar uma infecc;ao. Certos grupos podem,
em certas circunstancias, agir desse modo, mas nao e evidente que
ajam sempre assim. Tambem nao afirmaremos, simplesmente, como
o fazem os soci6logos funcionalistas, que o equilibrio existe e explica
por si s6 por que as outras caracteristicas de urn gr~po ou d~, ut?a
socieclade devam ser como elas sao. Se urn grupo esta em equtltbno,
dizem eles, entao seu comportamento deve apresentar certas outras
caracteristicas. Para n6s, pelo contrario, efeitos espedficos devem,
necessariamente, seguir-se a certas causas espedficas: nao ha nenhuma outra obrigac;ao. 0 quase-equilibrio nao e urn est~d? para o 9~al
se dirige toda criac;ao: e,·'antes; um estado, temporano e precano,
sem,duvida alguma, que o·comportamento as vezes atinge. Nao e
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tima hip6tese que formulamos : e um fat~ue observamos dentro dos
lirnites de nossos metodos. Nao. e algum coisa que utilizamos para
explicar as outras caracteristicas do corn r amento social : e, antes,
um estado que, quando se produz, deve ser explicado por outras
caracteristicas.· · · Quais sao essas outras caracteristicas ? Sao aquelas
que atualmente explicam, da melhor forma possivel, o comportamento em ,quase-equilibrio.
Por serem os grupos em quase-equilibrio os em que o jogo da
influencia teve tempo de destruir sua propria manifestac;ao, e verossimil que sejam antes grupos da vida real que os construidos temporariamente, para fins de experiencia. Por esse motivo, nossa argumentac;ao, nas paginas seguintes, apoiar-se-a, sobretudo, em estudos
concretes e em certas categorias de estudos estatisticos.

Normas
E realmente intoleravel nao se poder afirmar senao uma s6 coisa
de .cada vez. Isso e tanto mais chocante quanto o comportamerito
soc1al apresenta, no mesmo memento, inumeraveis caracteristicas P.
qu::tnto ultrajamos, considerando-as uma a uma, sua unidade rica,
tenebrosa e organica. Urna· caracterrstica' de muitos grupos em quase-equiHbrio esta ·em que certo · nlimero. de seus membros .. adota um
COmportamento:semeJhante, de,uma. OUr de varias·maneiras e em grau
mais ou menos elevado. N este texto; negligenciando as outras caracteristicas, empregar-nos-emos a estudar uma tal similaridade, suas
causas e conseqiiencias. Vamos assirn estudar O'·Problema ·da::·con ..
formidade.
Pode-se de inicio frisar que, se os mernbros de urn grupo se parecem em seus cornportamentos, alguns dentre eles devern achar essa
parecenc;a de grande valot: ou frutuosa. Entretanto, ela nern sernpre
e frutuosa. ;gm. algurnas circunstancias, os membros de um grupo
podem achar mawr vantagem em se cornportarem diferentemente do
que em se comportarem ·uniformemente. Do is homens disporao de
mais agua e de mais lenha, um cortando lenha e outro tirando agua,
do que cada um deles fazendo ambas as operac;6es. A divisao do
trabalho implica diferenc;as no trabalho, e isso e freqiientemente frutuoso. Mas vamos agora estudar sobretudo o caso em que as semelhanc;as, mais do que as diferenc;as, sao de grande valor. Pode-se
destacar uma categoria de grande valor: a da similariclade clas opini6es. Os pesquisadores nao tiveram dificuldades em estabelecer o
fato, ussim como nao acharemos isto dificil de ser admitido, a saber :
que numerosas pessoas sao recompensadas pela aprovac;ao das outras
a seu respeito. Efetivamente, este exemplo e tao evidente que utiliza-
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rent os outro, aqui. Em
· os gcupos de t'"balbo nas iibcka;, o;
individuos se nivelam
de vista do ntm1ero de pe<;as que cada
qual realiza durante urn dado periodo de tempo ; um dia, por exemplo. Seu cornportarnento e corn freqi.iencia chamad·::~ "redu<;ao de
prodw;ao", nao porque a quantidade real de produto pare<;a insatisfatoria aos olhos da direc;ao, mas simplesmente porque o fato de os
trabalhadores se nivelarem nas quantidades que produzem significa,
necessariamente, que alguns dentre eles produzem menos do que o
fariam de outro modo.
Nao vamos agora explicar a razao por que um trabalhador atribui
valor enorme ao fato de ele e seus companheiros executarem a mesma tarefa e realizarem o mesmo tipo de produc;ao. Basta-nos constatar que o operario pensa que isso deve ser assim. C"'nsideramos
seus valores corno conseqi.iencia de sua hist6ri.a passada e, muitas
vezes, de um passado muito longinquo, e procuramos somente explicar o que ele faz desse passado. Mas, se quisessemos perguntar-Iho,
ele nao teria nenhuma dificuldade para nos explicar por que a reduc;ao e uma boa coisa. Se ele e seus companheiros aumentassem muito
0 numero de pec;as que cada qual produz, a direc;ao diminuiria 0
prec;o pago por pec;a, de tal modo que ele, operario, efetuaria mais
trahalho em troca da mesma remunerac;ao. E possivel que, afirmando
isso, ele labore em erro: uma direc;ao moderna, fiscalizada por um
sindicato moderno, nao poderia fazer semelhante coisa. Isto, entretanto, nao e nosso prop6sito : no presente texto nao nos preocupamos
com saber se as convicc;6es humanas sao racionais ou nao. 0 operario ainda poderia afirmar que, na ausencia de reduc;ao, os trabalhadores mais rapidos denunciariam os menos rapidos, tais coma ele
proprio, e atrairiam, ao mesmo tempo, sobre ele, a indisposi<;ao da
direc;a-o. E, mais importante ainda, se a reduc;ao ja tiver sido praticada desde um certo tempo, uma visivel mudanc;a na produc;ao poderia chamar a atenc;ao da direc;ao sabre o que se passou e conduzir
a uma perturbac;ao dramatica. 0 trabalhador nunca tera embarac;os
para achar outras boas raz6es a fim de justificar a reduc;ao. Ja que
e mais importante que haja uma cadencia e, tambem, que esta cadencia esteja em nivel particular, o numero de pec;as a serem produzidas tencle a tornar-se uma cifra arbitraria, muitas vezes qualquer
cifra redonda, proxima das diretivas previstas pela administrac;ao,
para um o,perario media. Considerando isto como um exemplo de
norrnas, diremos que uma "fiib..~~irt e uma declarac;ao feita por alguns
membros de um grupo, segundo a qual dado comportamento ( definido · qualitativa . e. quantitativamente) consider a-se particularmente
ben·efico e serve; por conseguinte; de modelo ao comportament·o atual
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desses individuos como ao de outras pessoas'• qUe aceitarn conformar~
se .corn. isso. 0 importante nao e que 0 ~otrlpi:>rtament? esteja rigorosamente-conforme, mas, antes, ·qtiel·::ll{i~·seyai'$a;tf:ibtt'id6 grande valar.

Os determinantes da conformidade
A questao subseqiiente reladona-se corn aquilo que determina a
conformidade como norma. Quando dizemos que pessoas se conformam com uma norma "por si mesma", queremos dizer que sao
recompensadas pelo proprio resultado dessa norma, se seguida. Em
nosso exemplo, alguns trabalhadores se conformam com uma norma
de produ<;ao, porque ela lhes traz uma especie de prote<;ao relativamente a dire<;ao. Durante o tempo em que a dire<;ao nao intervem,
sem indagarmos das raz6es por que ela age assim, o trabalho deles
se acha recompensado. Nao estabelec;('!m()s, ,como, hip6tese que t()~O's
os membros do grupo acham que a rconformidade .. tern grande valor
para si mesmos, mas somente que .e assim para alguns .dentre eles.
Suponhamos que urn atribua enorme valor a que seu comportamento
esteja de acordo com a norma e que o mesmo se de relativamente
ao outro. Se ambos compartilham os mesmos valores, a conformidade
de . cada -um sera preciosa para o outro e, por conseguinte, os dois
se · recompensam mutuamente. 0 intercambio entre os dois acha.,-se,
assim, equilibrado, e e possivel sustentar que a justi<;a distributiva
se realizou. Alem disso, cada qual pode exprimir, aquem e alem do
proprio intercambio imediato, sentimentos de afei<;ao e de aprova<;ao
por recompensar o outro.
Conquanto a segunda pessoa nao seja apegada exatamente aos
mesmos valores quanto o e a primeira, conquanto, voltando ao nosso
exemplo, ela nao se preocupe muito corn aquilo que a dire<;ao pode
fazer, ainda assim e capaz de continuar conformando-se corn a norma. Is to porque ·as- pessoas. recompensam" freqiientemente a conformidade per aprova<;ao social, como recompensam outras atividades
que. acham importante aceitar. Assim, a segunda pessoa, posto ela
mesma indiferente a norma, continuara de acordo com esta, por causa da aprova<;ao que obtem da parte daqueles que nao lhe sao indiferentes. Conduz"Se de conformidade corn a . norma- por causa da
aprrova<;ao e nao por causa -da norma: quanto maior sua aptidao
para viver nessa conformidade, tanto mais calorosa a aprovac;ao que
pDde ter a esperanc;a de obter.
Mas, aincla que a segunda pessoa haja conservado um comportamento compativel com a norma, e pouco verossimil que admita ter
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agido corn vistas a aprova<;ao social. Dira. que acredita realmente
que a conformidade e de grande valor por si mesma. Corn efeito,
pode ela chegar a exprimir-se como a primeira pessoa, que, essa,
era sincera desde o prindpio. Consideramos ate aqui que os homens
traziam para os seus grupos os valores provindos de sua passada
experiencia. Mas o que se produz neste mesmo momento pertenceri
a experiencia passada daqui a poucos instantes. E, alem dos antigos
valores. que trazem a novos grupos, os homens adquirem, nestes,
valores novos. 0 que uma vez fizeram por uma razao particular.
sao levados a fazer agora por causa de sua integra<;ao no grupo.
E preciso ainda atentar para o fato de que a segunda pessoa,
conformando-se com as normas, pode tambem nao obter uma elevada
aprova<;ao por parte da primeira pessoa. Se numerosos membros do·
grupo se conformam com a norma de tal modo que essa conformidade
nao fica sendo urn bem raro ou dificil de adquirir, urn pode na0
dar ao outro senao uma aprova<;ao desprezavel: a aprova<;ao mais
forte diz respeito unicamente as atividades que sao simultaneamente
apreciadas e raras. Mas urn nao experimentara corn certeza sentimcnto algum de antipatia pelo outro e nao o desdenhari.
Somente se o outro atribuir importancia a uma atividade incompativel com a conformidade, e isto de modo suficientemente forte
para renunciar a aprova<;ao que um comportamento conformado lhe
traria, e que ele abandonara tal comportamento. 0 fato de que passui ou nao valores que tais depende de sua hist6ria pregressa, da
maneira como se comportou e da pela qual o comportamento foi
recompensado. No caso das normas de produ<;ao da industria americana, assistem-nos razoes para crer que as pessoas que tiveram urn
certo passado hist6rico, origens rurais, as degolas brancas e protestantes - aquelas que escolheram os valores a que Max Weber chama
"etica protestante" - sao provavelmente mais inclinadas a viver
na conformidade e a produzir mais do que a norma de produ<;ao do·
que as de origens urbanas, operarias e cat61icas (10).
Se- uma segunda pessoa .nao mais se. conformar, entao, como o·
sugere a experiencia· de todos . os dias; uma primeira lhe endere<;ara
numerosas comunica<;6es;- num·· esforc;o. par obter ·alguma mudan<;a em
seu comportamento. Quando a tentativa malogra e o comportamento
da primeira pessoa nao e recompensaclo pela segunda, e provavel
nascer uma forte antipatia. No caso em que numerosas pessoas tiveram comportamento conformado, de tal sorte que a conformidade·
(10) Max Weber, L'etique protestante et !'esprit du capitalisme, Paris, Pion.
1964; W. F. White, Money and Motivation, Nova York, 1955.
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aparece como coisa a que cada uma pode satisfazer, sem que isto lhe
custe muito, uma esperara ver a outra conformar-se corn a norma,
em seu comportamento. Sua omissao nao vem a ser somente uma
recusa a recompensar a primeira pessoa : e tambem uma recusa
ativa de recompensa de sua parte, e a recusa de recompensa confunde-se corn a hostilidade. Por fim, a primeira pessoa replicara ou
tentara obter dos outros membros do grupo que rejeitem o outro, a
fim de po-lo de quarentena, de modo que ele nao tenha. mais nenhurna probabilidade de alcanc;ar qualquer recompensa soc1al.
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Que 0 outro. se conforrne ou nao e coisa que nao depende unicarnevte do fato de que ele .ache suficienternente benefica uma atividade ( como uma tare fa dificil, enquanto valor moral) incompativel
corn seu comportamento.ajustado a uma norma (como a de urn nivel
de produc;ao) . Isso depende tarnbern do f.ato. de que ele pode encontrar ou · nao . cqrnpanheiros,.,. na,·,nao:±confbtrnidaqe,, Renuncia a aprovac;ao social de pelo rnenos alguns rnernbros de seu grupo, e o custo
di.:;so lhe sera tanto rnais elevado quanto pouco nurnerosas sao as
fontes alternativas, que se lhe oferecem, daquela aprovac;ao. Se, por
exernplo, nao existe outro grupo na direc;ao do qual ele possa escapar,
fica rnais inclinado a ceder. Os rnembros dos aldeamentos prirnitivos que podem rararnente freqiientar urna outra tribo que nao a
sua propria sao grandes conforrnistas. Aquele individuo fica tarnbern
rnais inclinado a ceder, se nenhurn rnembro cornpartilha os seus valores : a sorte de urn isolado e rnuitas vezes dificil. Mas se outras
pessoas existern - nao somente desviadas, mas desviadas no mesmo
sentido que ele e-lhe entao possivel nao ter que procurar completamente a aprova<;ao social. Ate uma s6 pessoa assim parece ser de
grande valia: tira do grupo a maior parte do seu poder. Grac;as a
essa pessoa, o nao-conformista possui uma fonte de apoio e de aprovac;ao social alternativa para a aprovac;ao oferecida pelo resto do
grupo, a qual doravante ele renuncia. :E o que .os pes,quisadores quiserarn rnostrar, quando diziarn que um membro. de grupo seria>provavelmente menos compelido a .·se conformar corn uma norma, . · se
acreditasse possivel.a formac;ao de subgrupos. Se, corn efeito, ha
rnembros bastantes que compartilham os mesmos valores opostos aos
dos outros membros, o grupo pode fragmentar-se em subgrupos hostis
uns aos outros. Longe estamos de saber quais sao exatamente as condic;oes necessarias para que uma norma seja aceita como tal por um
grupo inteiro, mesmo que seus membros nao fac;am mais do que aceita-la, sem se conformarem com ela plenamente. Imaginamos ser
nccessario que urn certo numero de membros atribua grande merito
conformidade, a norma por si mesma; que, de resto, urn certo
numero de pessoas seja indiferente norma, mas valorize a aprova-
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~ao social que a conformidade lhes traz, e que a propria opos1c;ao

seja dividida: seus membros renunciados a urn comportamento em
conformidade corn a norma, mas de diferentes modos e por motivos
diferentes.
Deve estar claro que em semelhante discussao o autor e os leitores
do presente texto nao sao "homens da organizac;ao": nao conferiremos grande valor moral a conformidade, ao homem que acompanha
D seu grupo. Somente fazemos uma observac;ao : a de que a naoconformidade tem corn freqiiencia urn prec;o elevado. E, se tomamos
uma posic;ao moral qualquer, fazemo-lo para dizer que o born
nao-conformista paga o prec;o, sem corn isso se entristecer. Pesado
numero de pessoas se lastima, quando nao pode manifestar seu desejo de nao-conformidade. Essas pessoas querem o melhor das duas
perpectivas: se 0 obtivessem, estariam sendo injustas em relac;ao as
outras pessoas.
A maioria dos estudos sobre os grupos em quase-equilibrio nao
utilizam os instrumentos necessaries para testar tudo aquilo que dissemos a prop6sito das relac;oes entre conformidade e aprovac;ao social.
Mas estao eles suficientemente aparelhados para testar, e o tern feit6,
um corolario que parece proceder de nossa argumentac;ao. Imaginemos uma pesquisa de esboc;o grosseiro: ela somente nos ensinaria,
por exemplo, que, em certo numero de grupos, tantos membros de
cada um se con formam com uma norma, ou nao o fazem; que tantos
membros de cada grupo exprimem simpatia pelos outros membros
do respectivo grupo, ou nao o fazem. A pesquisa pode reagrupar
num mesmo conjunto ( como conformistas) as pessoas que se conformam com as normas por diferentes razoes, algumas em func;ao
das pr6prias normas e outras em virtude da aprova~ao de outrem.
Pode associar simpatias de diferentes graus, ou confundir um baixo
grau de aprovac;ao com tun grau elevado de desaprovac;ao positiva.
Mas, na meclida em que nossas hip6teses sobre o liame entre a conformidade e a aprovac;ao social··permanecem validas, devemos aguardar que 'semelhante estudo mostre que quanta mais .. 0 numero de
pessoas .conformadas com· uma norma de grupo e importante, maior
G numero dos que exprimem aprovac;ao SDcial relativamente aos
outros. membros desse grupo. Nao podemos dizer que nesse corolario uma variavel e a causa e outra, o efeito, porque a simpatia pode
ter produzido a conformidade, do mesmo modo que a conformidade,
a simpatia. Mas, grosseira e estatisticamente, podemos esperar que
essa relac;ao permanec;a valida (Traduzid·o de GEORGE ROMANS,
Social behavior : its elementary forms, Londres, Routledge & Kegan
Paul, 1966, pags. 112-119).

55

A CONSTRUc_.;.AO SOCIAL DA REALIDADE
E 0 CONTROLE SOCIAL

PETER BERGER e

THOMAS LucKMANN

0 desenvolvimento dos mecanismos especificos de controle social
torna-se necessario a medida da historiciza<;ao e da objetiva<;ao das
institui<;oes (*). 0 desvio em rela<;ao aos comportamentos institucionalmente "programados" torna-se verossimil, uma vez que as institui<;oes vieram a ser realidades separadas do contexto sDcial que as
viu nascer. Falando mais simplesmente: uma pessoa tera provavelmente mais tendencia para afastar-se dos programas que outros estabeleceram para ela do que o teria feito corn programas de cujo
estabelecimento houvesse participado. A gera<;ao nova levanta um
problema de "submissao", e sua socializa<;ao na ordem institucional
necessita da cria<;ao de san<;oes. As institui<;oes devem reivindicar
sua autoridade e de fato impo-la ao individuo, independentemente das
significa<;oes subjetivas que este pode atribuir a sua propria situa<;ao.
E preciso, assim, manter, constantemente, o primad"O das defini<;oes
institucionais de situa<;oes relativamente aos desejos individuais que
visam a redefini-las. Deve-se ensinar as crian<;as o conduzirem-se hem,
como tambem se deve, uma vez isso feito mante-las nessa linha; e
a mesma coisa, evidentemente, no tocante aos adultos.
Quanto mais a conduta e institucionalizada, mais e possivel preve-la, melhor e poss~vel controla-la. Se a socializa<;ao nas institui<;oes
foi efetiva, torna-se possivel aplicar medidas coercitivas e brutais de
modo economico e seletivo. Mas, na maior parte do tempo, as condutas sociais se manterao "espontaneamente" no interior dos canais
institucionalmente estabelecidos. Do ponto de vista da significa<;ao,
quanto mais se considera a conduta como alguma coisa natural,
tanto mais as possiveis alternativas para os "programas" institucionais diminuirao; e mais a conduta sera previsivel e controlada.
Em principio, pode haver institucionaliza<;ao em todo dominio relacionado corn o que e coletivo. Na realidade, em seu conjunto os processos de institucionaliza<;ao se fazem concorrentemente. Alem do
mais, nao existe, a priori, razao alguma para afirmar que esses pro(*) Para os autores, uma "institui<;ao" se desenvolve a partir do instant~
em que o comportamento dos atores sociais adquire um cad.ter de " habito " e
se encontra, assim, "objetivado ". Para eles, "o m undo institucionalizado e a
atividade humana objetivada ". Por conseguinte, as institui<;oes desempenham urn
papel essencial nos mecanismos de controle social (N. d. E. frances).
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cessos ficarao necessariamente ligados funcionalmente, cada um
tornado em separado e formando um sistema Iogico e coerente. Tomemos para exemplo, nao uma familia e seus filhos, mas o trifmgulo
mais "escabroso" de um homem A, de uma mulher bissexual B
e de uma lesbiana C. Escusado aprofundar, aqui, a ideia de que
suas rela<;oes sexuais nao coincidem. A rela<;ao A. B nao e compartilhada por C. Os habitos engendrados em conseqiiencia da rela<;ao
A. B nao necessitam da forma<;ao de uma rela<;ao com os habitos
resultantes d.as rela<;oes B. C e C. A. Nao ha, afinal, razao alguma
para que dois processos de habitos eroticos, um heterossexual, outro
Iesbiano, nao se possam produzir juntamente, sem se integrar funcionalmente um no outro, ou ainda se ligar a um terceiro habito.
baseado em interesse comum por, digamos, o crescimento das flores
(on qualquer outra atividade que, ao mesmo tempo, possa interessar
a um horn em heterossexual e a uma lesbian a). Em outros termos,
tres processos de habito ou de institucionaliza<;ao podem produzir-se,
sem que estejam funcional ou logicamente integrados como fenomenos sociais. 0 mesmo raciocinio e valido, se se estabelece que A, B
e C sao antes coletividades que individuos, sem se levar em conta
a natureza do contet1do que as suas rela<;oes podem ter. Deste modo,
a priori e impossivel afinnar haver integra<;ao funcional e 16gica,
assim que os processos de habito, ou de institucionaliza<;ao, sao aplicados aos mesmos individuos ou coletividades.
Nao obstante, os fatos provam que as institui<;oes tendem a permanecer ligadas umas as outras. Se nao se deve considerar esse fenomeno como natural, convem explica-lo. Em primeiro lugar, pode-se
clizer que alguns interesses serao comuns a todos os membros de
uma coletividacle. De um outro ponto de vista, certos comportamentos
nao serao compartilhados senao por um Iimitado numero de pessoas.
Esta ultima observa<;ao implica um come<;o de diferencia<;ao, que
pode ter por fundamento diferen<;as pre-sociais, como o sexo, ou, ao
contrario, diferen<;as sociais, criadas no curso da intera<;ao social,
tais como as engendradas pela divisao do trabalho. A magia da
fecundidade, por exemplo, na·o concerne senao as mulheres, e s6 os
ca<;adores podem consagrar-se a pintura das cavernas. Ou, ainda, s6
os velhos sao capazes de realizar as cerimonias da chuva, e so os
que fabricam armas podem dormir com seus primos maternos. De
um ponto de vista funcional, esses diferentes dominios de conduta
nao devem necessariamente estar integrados num sistema coerente.
Podem continuar existindo na base de realiza<;oes distintas. Todavia,
refletindo sobre os sucessivos momentos de sua experiencia, o individJIO tenta obter uma adequa<;ao entre sua significa<;ao e a integra<;ao deles em sua propria vida. E possivel que essa tendencia para
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integrar as significa<;6es tenha par base uma t}ecessidade psicol6gica,
suscetivel, por sua vez, de ter uma origem fisiol6gica. N ossa argumento, sem embargo, nao repousa sabre tais afirma<;6es antropol6giCC~.s, porem mais sabre a am\.lise de uma rela<;aD de reciprocidade
muito significativa nos processes de institucio.naliza<;ao. Faz-s~ necessaria, por conseqiiencia, tomar muitas precau<;6es ante~ de aft:mar 0
que quer que seja sabre a "logica" das institui<;6es, pots .a lo!Stca nao
reside nas institui<;6es, nem nos seus caracteres functonats, mas,
antes na maneira coma estes sao vividos. Em outros termos, a consciencia imp6e a ordem institucional a sua propria 16gica. A linguagem permite superimpor a logica sob.re o mundo social objet.ivado.
0 edificio da legitima<;ao repousa na ltnguagem e serve-se da lmguagem coma de seu principal ·veiculo. A "logica" assim atri?uida a
ordem institucional faz parte de noss·o estoque de conhectmentos
socialmente disponivel.
E porque o individuo bem socializado "sabe" que seu m~ndo social
representa um todo 16gico que ele sera for<;ado a expltc~r, a um
tempo, o bom funcionamento e as disfun<;6es do mesmo em vtsta desse
"conhecimento". Por conseguinte, e muito facil para o observador
de qualquer sociedade afirmar que as suas institui<;6es funcionam
realmente e se integram, coma se sup6e que o fa<;am ( 11).
De facto, as institui<;6es sao, pais, integradas. Mas. S~la integra<;ao
nao e Utn imperative funcional para OS processos SOClalS que a produzem. Ela e, antes, o produto de um meio clerivado. Os individuos,
no curso de suas vidas, praticam a<;6es institucionais descontinuas.
Sua biografia e um todo pensaclo, onde as a<;6es descontinuas sao
consideradas, nao como acontecimentos isolados, mas como fatos
ligados entre si em um universe subjetivamente significativo. As
significa<;6es desse universo nao sao especificas do individuo, mas,
ao contrario, articuladas e compartilhadas socialmente. E somente
pelo angulo de tais conjuntQS de significa<;6es socialmente compartilhadas que chegamos a uma necessidacle de integra<;ao institucional.
Isto acarreta importantes conseqi.iencias na analise dos fenomenos
sociais. Se nao se pode compreender a integra<;ao de uma ordem
institucional a nao ser em termos de "conhecimento" que desta tem
os seus membros, segue-se que a analise de semelhante conhecimento
sera essencial para o estuclo da ordem institucional em questao.
Importante sublinhar que isto nao exclui ou nem mesmo acarreta
essencialmente preocupa<;6es com os sistemas tecnicos complexos que
servem para legitimar a orclem institucional. Certamente e necessaria
( 11) Para uma critica dessa fraqueza fundamental de toda a sociologia
funcionalista, ver Claude Levi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Pion, 1954.
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!evar em conta, igualmente, as teorias. Mas o conhecimento te6rico
nao constitui senao uma pequena parte e, de modo nenhum, a mais
importante do que se considera o conhecimento na sociedade. Legitima<;6es de esquemas teoricos sofisticados aparecem em definidos
momentos da historia institucional, mas o conhecimento Msico que
se pode ter da ordem institucional e um conhecimento de nivel preteorico. Representa a soma totalizada daquilo que todas as pessoas
conhecem do mundo social: um conjunto de maximas, de tip'0s de
moral, de proverbios de sabedoria, de valores e cren<;as, de mitos etc.,
cuja integra<;ao teorica demanda consideravel coragem intelectual,
como o testemunha a kmga linhagem das pessoas her6icas que tomam
sobre si essa fun<;ao de integra<;ao, desde Homero aos que constroem, em nossos dias, sistemas sociologicos. Em nivel pre-te6rico,
eada institui<;ao clisp6e, entretanto, de tun corpo de conhecimentos
como receitas, isto e, de um conhecimento .que fornece as regras de
conduta institucionalmente apropriadas.
Tal conhecimento constitui a dinamica que motiva toda conduta
institucionalizada. Define os dominios de comportamentos institucionalizados e designa todas as situa<;6es englobadas por essa defini<;ao. Constr6i, tambem, os papeis a serem representados no seio
de ditas institui<;6es. Por isso mesmo, controla todos esses comportamentos. Porque o referido conhecimento se tornou socialmente
objetivo, como ccnhecimento do real, isto e, como um corpo de verdades que se revelam exatas, e que todo radical desvio em rela<;ao
a ordem institucional aparece coma um afastamento da realidade.
Acontece que tal desvio e qualificado de deprava<;ao moral, de mo:.
lestia mental ou, mais simplesmente, de ignorancia. Embora essas
distin<;6es sutis tenham evidentes conseqiiencias no tratamento do
desviado, ·trazem todas em comum um estatuto cognitive .inferior
dentro do universe social particular. Dessa maneira, o universe em
questao torna-se, simples111ente, o universe. Na sociedade, o CDnhecimento considerado como natural chega a coincidir exatamente com
a extensao passive! do proprio conhecimento, ou, pelo menos, fornece
a moldura dentro da qual tudo 0 que nao e ainda conhecido chegara
ao ser, no futuro. Trata-se, ai, do conhecimento que se adquire no
curso da socializa<;ao e que mediatiza a interioriza<;ao na consciencia individual das estruturas objetivadas do mundo social.
0 conhecimento, nesse senticlo, esta no amago da dialetica funda-'
mental da sociedade. Objetiviza o mundo atraves da linguagem e do
aparelho cognitivo baseado na linguagem ( 12) ; ordena o m undo, no
(12) 0 termo "obj etivar;ao" e aqui tornado no sentido do conceito hegeliane
. de Vergegenstiindlichung.
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decurso da socializac;ao, em objetos a serem apreendidos como realidade obj~tiva_mente v:il~da. 0 conhecimento da sociedade e, portanto,
uma reahzarao no sentrdo duple do termo : no da apreensao da realidade social objetivada e no da produc;ao, de maneira continua, dessa realidade (Traduzido de PETER BERGER e THOMAS LucKMANN
The Social Construction of Reality, Nova York, Anchor Books~
Doubleday & Co., 1967, pags. 62-66).

A ETNOMETODOLOGIA
AARON CrOOUREL

Harold. Garfinkel forjou, em 1967, o termo etnometodologia, tendo em vrsta apresentar o estudo do raciodnio pratico de todos os
dias como parte constituinte de qualquer atividade humana. Uma das
bases do estudo do raciocinio pratico consiste na maneira coma os
~embros de uma s~ciedade utilizam a palavra e a narrativa quotidtanas para determmar a posi<;ao de suas experiencias e de suas
a~ividades. Essa definic;ao preliminar nao pretende explicar definitrvamente 0 termo etnometodologia: nao e senao urn comentario provis6rio, que abre caminho para uma reflexao mais elaborada.
. L~.t;Ii~ar-me-ei, aqui, ao estudo d<: certo numero de aspectos das
1mgmsticas generattvas transformac10nais, a fim de poder abordar
desenvolvimentos mais gerais relacionados corn o problema da significac;ao. 0 termo "lingiiisticas" deve, entretanto, ser tornado em sua
acepc;ao mais lata, mesmo quando me refiro somente a alguns trac;os
caracteris.ticos. ?a gramatica generativa transformacional. E supondo
que o lertor Ja conhec;a os trabalhos mais correntes da lingiiistica
:generativa transformacional que irei tratar da etnometodologia e de
seus prolongamentos no nivel da linguagem e da significac;ao.
0 etnometod6logo se interessa pela maneira como o lingiiista moder~o se serve da elocuc;ao ou da fala para construir uma gramatica
destmada a descrever a estrutura da linguagem. Mas o interesse que
ele to~a P?r estudar as atividades do lingiiista pressupoe que toda
tentatrva ferta para descrever a estrutura da linguagem repouse sabre
<l raciodnio pratico considerado implicitamente e sem reservas como
o meio de descobrir na fala ( mas uma fala previamente idealizada)
uma estrutura (uma competencia) inovadnra, porem obediente a
regras e que se supoe transcender as expressoes concretas reais. 0

objetivo essencial do etnometod6logo e 0 de estudar a obriga<;iio -:m
que .se acham os membros ·de uma sociedade de utilizar o raciocinio
pratico e "mundane" para comunicar corn os outros, de levar em
conta, tambem, que os citados membros se ap6iam nessa tacita utilizac;ao do raciocinio para entregar-se a atividades mais abstrata;;,
como construir provas matematicas ou elaborar a reforma das regras
lingiiisticas.
Etnometod6logos e lingiiistas recorrem a concepc;oes da significac;ao urn pouco diferentes, mas tanto uns como outros tomam como
ponto de partida a prodw;ao do discurso e da narrativa. Para o
lingiiista, a significac;ao do discurso tende passavelmente a restringir~se: esta ligada ao estabelecimento de relaG6es e de referencias
no discurso devidas ao uso de tipos formais de raciodnio, que buscam
produzir determinados resultados. Para o etnometod6logo, fala e
ac;ao se compreendem como manifestac;ao reveladora do mundo quotidiano ( 13). 0 lingiiista utiliza largamente uma concepc;ao da significac;ao fundada na sintaxe, ao passo que o etnometod6logo se interroga a respeito das faculdades de interpretac;ao pressuposta pela
necessaria interac;ao entre a cornpetencia e o comportamento real.
As aproximac;6es lingiiistica e etnometodol6gica do problema da significac;ao diferem, assim, sensivelmente, uma de outra. A primeira
acentua as propriedades formais da linguagem que serviriam para o
desenvolvimento de relac;oes 16gicas e de regras capazes de permitir
descrever a associac;ao entre modelos sonoros e os objetos, acontecimentos ou experiencias a que eles se referem. A segunda aproximac;ao relaciona-se corn o processo par via do qual regras tidas como
suscetiveis de explicar comportamentos interacionais se acham construidas. 0 etnometod6logo sublinha que e precise entregar-se a todo
urn trabalho de interpretac;ao para chegar a reconhecer que uma regra
abstrata se adapta a uma situac;ao particular, enquanto os lingiiistas
minimizam a influencia das propriedades interacionais sensiveis ao
contexto, insistindo, ao contrario, na importancia das regras sintaticas, na analise semantica. Recentes trabalhos de semantica generativa ( 14) orientam-se, todavia, ,para a inclusao das propriedades do
contexto e das pressuposic;6es desenvolvidas nos estudos filos6ficos
da linguagem ou nas lingiiisticas antropol6gicas. 0 etnometod6logo
(13) Y. Bar-Hillel, "Indexical expressions", Mind, vol. 63, 1954; H. Garfinkel, Studies in Et:hnomethodology, Prentice-Hall, 1967.
(14) G." Lakoff, Counterparts, or the P1·oblem of Reference in Transformational Grammar, Linguistic Society of America, 1968; J, D. McCawley, "The
Role of Semantics in a Grammar", in E. Bach and R. Harms ( eds.), Universals in Linguistic Theory, Nova York, Holt, Rinehart & Winston, 1968.
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