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Grande parte deste livro consta de artigos
a r.espeito de igualdade social, educacjao, ri-
queza, pobreza, conflito de classes e bem-
estar social, assuntos que o Professor MAR-
SHALL aborda sob varios angulos, desde o da
teoria sociologica de classe e status, atraves
das modificagoes na estratifica§ao e politica
socials, ate o da importancia dos dispositivos
a servi90 da assistencia ou previdericia social.

O Autor esta perfeitamente capacitado para
clesempenhar tal tarefa porque alia a sua eru-
dicao sociologica um solido conhecimento de
historia econdmica e social, tendo, alem disso,
grande interesse pela filosofia politica e o
bem-estar huniano. £le tern sido elogiado prin-
cipalmente pela clareza e precisao de seu
estilo e por jamais procurar resolver as suas
dificuldades literarias recorrendo a pensamen-
to.s dtibios on linguagern obscura.

For tudo isso, esta serie de ensaios se des-
tin a a formar um dos livros mais importantes,
uteis e cmocionantes publicados a respeito do
assnnto nos liltimos anos e sera de grande pro-
veito para os sociologos, assistentes sociais e
todos aqueles que desejam saber para onde
marcba a grande sociedade humana.

T. H. MARSHALL, professor emerito de So-
ciologia da Universidade de^Londres, ingres-
sou"_ no corpo docente da Escola de Economia
de Londres em 1925 e ai lecionou durante
trinta anos. Foi diretor do Departamento de
Ciencias Sociais da UNESCO, consultor edu-
cacional do Alto Comissariado britanico na
Alemanha e ocupou varios outros cargos rela-
cionados com a sua especialidade.
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INTRODUgAO

Uma edit6ra nao1 precisa de nenhuma justificativa especial
para publicar uma tradugap dos ensaios de T. H. Marshall.
Catedratico durante trinta anos na Universidade de Londres,
chefe do Departamento de Ciencias Sociais da UNESCO, ex-
piesidente da Associacao Internacional de Sociologia, o Profes-
sor Marshall e um dos sociologos contemporaneos de maior
projecao nao so na Gra-Bretanha, mas no mundo inteiro. Alem
de sua vida academica, possui uma ampla experiencia na admi-
nistragao piiblica de seu pais, no Foreign Office e no Governo
britanico de ocupagao da Alemanha. A sua "imaginagao socio-
logica" reflete plenamente essa interpenetracao de interesses
academicos e praticos. Na sua obra, a superestrutura te6rica e
conceptual nunca excede os limites impostos pela experiencia
concreta e pelo famoso "bom sense" dos ingleses.

Marshall e um soci6Iogo da tradigao de Tocqueville, Marx,
Engels, Pareto, Michels e Weber, ou seja, e um sociologo que
focaliza, primordialmente, os processes jje_mudanca social e as

Lsugj, cpnseq.uencias, especialmente em rela§ao a instituicoes e
valores politicos. Situa esses processos no seu contexto hist6-
rico e conceptualiza-os em termos comparativos. A interagao
entre iuovagoes tecnologicas e mudangas na estrutura social, o
impacto destas ultimas sobre as normas e valores sociais, o
feed-back (efeito de retorno) que os novos valores produzem
s6bre as instituigoes existentes — estes sao os principals focos
de analise nesta colecao de ensaios e conferencias do Profes-
sor Marshall, corno nas obras dos outros sociologos dessa tra-
digao. Todos eles discutem, fundamentalmente, um tema cen-
tral: os efeitos do desenvolvimento — da diferericiacao estru-
tural e especializagao funcional das atividades humanas — sobre
os valores e as insn'tuigoes da sociedade. Todos os sociologos
dessa tradigao concordam em que existe um conflito inerente
a esse processo entre os seus efeitos igualitarios e desigualita-
nos, entre o seu impacto em termos de uma crescente polariza-
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cao no controle e na distribuigao de recursos e o seu impacto
em termos de uma progressiva uniformizagao de privifegios
sociais e direitos politicos. fiste modelo da sociedade indus-
trial que postula em seu seio uma tensao interna bipolar foi
recentemente batizado por Ralf Dahrendorf de "the coercion
theory of society" ("a teoria da sociedade baseada na co-

As interpretagoes diferem consideravelmente no que diz
respeito ao "resultado" dessa tensao basica. Tocqueville pre-
disse o suave triunfo do "desejo de igualdade" atraves do Estado
onjpotente e onibeneficente. Marx_ rjredisse o triunfo cataclis-
mico^ dos alienados_atraves cle~"~uma crescente polarizasao de

"interesses materials. Talvez a interpretacao que da T. H. Mar-
shall (e, mais recentemente, Ralf Dahrendorf e Seymour Martin
Lipset, entre outros), de que nenhuma das tendencias em opo-
siqao fatalmente triunfara, resolvendo de uma vez por todas a
contradicao fundamental, e de que a persistencia dessa tensao
fornece a sociedade industrial o seu dinamismo tao particular,
seja a mais produtiva hip6tese basica. Pelo menos esta e a
nossa opiniao.2

Como assinala Seymour Martin Lipset na sua introdu?ao
a edicao norte-americana deste livro,3 quando apareceram os
ensaios de Marshall (principalmente entre 1938 e 1953), eles
pareceram um tanto "old-fashioned" ("fora de moda"). Esta
tradicao da Sociologia historica e comparativa, que focaliza pro-
cessos dentro de sociedades globais e utiliza o conflito como
um de seus conceitos basicos, parecia "superada" pela "nova
ciencia" da Sociologia. Essa nova Sociologia, de procedencia
principalmente norte-americana, utilizava teorias sistematicas em
um alto nivel de abstracao ou focalizava a comprova^ao de
hipoteses de pequeno alcance com base em tecnicas quantita-
tivas. Os seus principais conceitos eram (e ainda sao) intera-
cao, interdependencia, equilibrio, manutencao, variaveis-padrao

1 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict irt an Industrial Society,
(Londres: Routledge and Kegan Paul, 1959), pp. 157-205, passim. O
modelo que predomina na Sociologia norte-americana ele chama "the
integration theory of society".

2 Para uma tentativa de definir a politica ein funcao desta duali-
dade, ver nosso '"Reflexoes sobre o Conceito da Politica", Revista de
Direito Publico e CiSncia Politica, setembro de 1965. O autor brasi-
leiro que utiliza mais claramente esta hipotese inicial 6 Celso Furtado.
Ver o seu D'udetica do Desenvolvimento {Rio: Fundo de Cultura, 1964),
especialmente os capitulos V e VI.

3 Class, Citizenship and Social Development (Nova York: Anchor
Books, 1965), pp. vi et sec/.
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e integra§ao. Embora esta nova tradi§ao continue muito ativa
e inventiva, a situacao ja nao e a mesma.

Ir6nicamente, o old-fashioned passou a ser new-fangled
( a estar na moda). A velha guarda de autores "pre-cientificos"
veio a inspirar a vanguarda da Sociologia contemporanea: os
estudiosos da "Sociologia do Desenvolvimento". Ao lado de um
verdadeiro renascimento de interesse pelas obras dos classicos
do seculo XIX, um numero crescente de sociologos trata de
incorporar os novos avanc/)s conceptuais e metodologicos a
essa "antiquada" perspectiva historica e comparativa.4 {Na base
dessa nova subdiscipfina da "Sociologia do Desenvolvimento"
esta a suposi9ao de que muitos dos processes e problemas das
"velhas nagoes" se repetem ou vao-se repetir nas "na9oes novas".
A reestrutura5ao dos estratos sociais, a implantacao de novos
valores sociais, a adocao de novos padrSes de comportamento,
a formula9ao de novas identifica§oes politicas, a incorpora^ao
de novos grupos sociais ao sistema politico, o estabelecimento
de um novo tipo de legitimidade politica — sao alguns desses
processes e problemas.

Nessa discussao sobre as conseqiiencias sociais e politicas
do desenvolvimento, a contribuigao do Professor Marshall me-
rece uma consideragao especial, nao simplesmente por ter sido
um dos pioneiros no campo, mas tambem por ser um dos que
abordam o assunto com maior objetividade, com menor parti
pris.

Nao obstante as amplas razoes acima citadas, ha motivos
mais especificos para a publicagao de uma edicao brasileira
do seu Sociology at the Crossroads. Parece-me que os princi-
cipais temas desta cole9ao sao especialmente oportunos para o
publico brasileiro, tanto o leigo quanto o academico, na pre-
sente conjuntura do pais.

Os primeiros ensaios tratam da Sociologia como disciplina,
sendo o segundo uma especie de continuagao do primeiro.^
Num momento em que a Sociologia brasileira procura um esta-
tuto professional definitivo, em que ela se afasta, de um lado,

4 Nomes que veem imediatamente sao, nos EUA: Seymour Martin
Lipset, Reinhard Bendix, Lewis Coser, William Kornhauser e C. Wright
Mills; na Gra-Bretanha: T. B. Bottomore, George Lichtheim, Eric Hobs-
oawn; na Franga: Raymond Aron, Michel Crozier, Francois Bourricaud,
AJain Touraine; na Alemanha; Theo Pirker, Ralf Dahrendorf; na Polo-
nia: S. Ossowski; no Brasil: Glaucio Soares, Florestan Fernandes, F. H,
Cardoso, F. Weffort e O. lanni.
, O primeiro capitulo e a aula inaugural que o autor deu na Lon-

^on School of Economics and Political Science em 1946. O segundo
e a sua conferencia comemorando a fundacao da cadeira de Sociologia
na Universidade de Cambridge em 1960.
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do diletantismo literario e do amadorismo teorico e, de outro
lado, do dogmatismo ideologico, ela precisa de uma reflexao
sistematica sobre as suas bases te6ricas e os seus rumos estrate-
gicos. Ternos em varias obras de Florestan Fernandas, Luis
A. Costa Pinto e Guerreiro Ramos o comeco desse debate. Os
ensaios de Marshall oferecem uma valiosa contribuigao, sobre-
tudo no que diz respeito a uma estrat^gia que tern sido muito'
frutifera na Sociologia norte-americana e europeia — a chamada
abordagem por "teorias de medio alcance" ou, na expressao
mais literaria de Marshall, "sociological steppingstones in the
middle distance".

O capitulo III e um classico da Sociologia.6 Nele o autor
desenvolve o seu conceito de "cidadania", e traga a interagao
entre a crescente igualdade politica e a crescente desigualdade
economica, e mostra como, atraves da politica social, o primeiro
processo logrou modificar o segundo. Creio que ninguem nos
acusara de deformagao partidaria quando afirmamos que o
Brasil esta em plena crise de cidadania. Quem partlcipara na
formulagao de decisoes de autoridade? Como participara? Sao
questoes de grande atualidade. O Brasil e um dos poucos paises
do mundo que ainda nao afirmou, mesmo formalmente, o direito
politico basico: o de toda a populacao participar igualmente
das eleigoes, Em termos da participacao efetiva, e nao simples-
mente formal, do cidadao nos seus partidos e nas suas asso-
ciagoes representativas, o problema fica por resolver. O Brasil
ainda nao escolheu entre a participagao "espontanea" do plu-
ralismo dernocratico e a participacao "mobilizada" do revolu-
cionarismo nacionalista. Embora seja pouco provavel que o
Brasil siga o padrao da Gra-Bretanha que serviudeinodelo
para-_M_arshalI:_a sua discussao^da terisao entre^articipagao
politica e o desenvolvimento de uma sociedade de classes desi-
gualitaria e de grande relevancia. Nos capitulos IV, V, VI,
VII, o Professor Marshall aborda a definigao de alguns dos
conceitos e processes mais significativos da "coercion theory of
society": estratificagao social, conflito de classes, status.7

Os ultimos capitulos desta colegao, dedicados a analise
comparativa do Welfare State e da Affluent Society, talvez pa-
regam pouco apropriados para o publico brasileiro, senao como

G, Apareceu originalmente em Citizenship and Social Class (Londres:
Cambridge University Press, 1950).

7 O capitulo IV foi publicado originalmente nas Transactions of-
the Third World Congress of Sociology, 1956, vol. III. O capitulo V
apareceu' em Citizenship and Social Class, op. cit. O capitulo VI foi
retirado do Yearbook of Education, 1953; o capitulo VII do Ghurye
Felicitation Volume^ Bombaim, India, 1954.
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previsao muito antecipada do possivel futuro da sociedade.8

Nao obstante, num momento em que o Brasil parece hesitar
entre um esforgo "liberalizante", que rechagaria as conquistas
da politica social dos ultimos trinta anos como sendo "paterna-
listas" e "prematuras", e uma continuagao dessa mesma poli-
tica de medidas doadas aos estratos sociais antes de se mobi-
lizarem em termos de uma consciencia comum, vale a pena
rneditar s6bre as diferentes experiencias dos paises ja indus-
trializados.

Para finalizar, eu chamaria a atengao do leitor em poten-
cial desta colegao de ensaios para o fato de que o Professor
Marshall, dentro da melhor tradigao academica inglesa, e um
autor que se preocupa com a comunicabilidade de suas ideias.
Numa epoca em que os sociologos, atraves de sua crescente
especializagao e quantificagao, tendem a construir uma lingua-
gem esoterica e a limitar a sua audiencia a um pequeno "in-
group" de colegas academicos, Marshall se destaca como um
dos poucos que podem exprimir ideias complexas e sutis num
estilo acessivel ao publico em geral.

Por ser original na sua concepgao, por ser apropriado &
realidade nacional e por ser representative de uma grande tra-
digao sociologica, este livro de T. H. Marshall merece plena-
mente a sua inclusao dentro da crescente bibliografia brasi-
leira de Ciencias Sociais.

PHILLIP C. SCHMITTER

8 O capitulo VII apareceu pela primeira vez em The European
Journal of Sociology, Vol. II, n.° 2; 1961. O XI e uma conferencia
ainda nao publicada.
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C A p f T U L O I

A SOCIOLOGIA NA ENCRUZILHADA

Quando relembro aqueles dias de outubro do ano passado
quando nos reunimos neste predio,1 e tive de abrir passagem,
atraves de uma multidao exaltada, para o vestibulo, e galgar
as escadas quase de um pulo so para achar meu gabinete, meus
colegas ou algo para comer, duas imagens retornam a minha
mente. A primeira se refere a um cartaz, colocado no corredor
do terceiro andar, contendo, em letras enormes, as palavras
sinistras "A QUESTAO SOCIOL6GICA". Ao cruzar com file
de rojao, como um cavalo assustado, senti algo, inexplicavel,
que me dizia que o referido cartaz era um mau pressagio do
rumo dos acontecimentos futures. A segunda se relaciona com
o triste estado em que se encontrava meu colega, Professor
Ginsberg, quase que literalmente submerso por ondas continuas
de estudantes que invadiam seu gabinete e la se amontoavam.
Esses fenomenos exercem alguma influ&icia s6bre o assunto
do qual falarei esta tarde. Fornecem o contexto no qual de-
vemos situar as duas questoes a serem examinadas: Onde se
encontra a Sociologia em nossos dias?, e Por que caminho de-
veria enveredar no futuro? Ou, em outras palavras, por que
esta multidao nos faz exigeiicias? De que estao a procura, e
° que Ihe poderemos oferecer para satisfazer seu desejo?

Mas nao devemos tirar conclusoes muito precipitadas. Um
grupo de pessoas que caminha ao longo de uma estrada pode
estar sendo levado por atracao ou repulsao. Ha uma diferenga
trernenda entre uma multidao que se dirige a um ]'6go de
tutebol e um faatalhao de refugiados. Nao e impossivel que
esses estudantes estejam fugindo de alguma coisa ao inves de
estarem correndo, ansiosamente e com uma visao clara do obje-

- a au'a inaugural foi pronunciada na London School of Eco-
vs em 21 de fevereiro de 1946.
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tivo a ser alcangado, em diregao a alguma colsa. Podem ter
chegado a Sociologia por um processo de eliminagao. Talvez
tenham achado que a Economia fosse muito abstrata e a Geo-
grafia por demais concreta, a Historia muito ampla e a Esta-
tistica assaz estreita, o Direito muito seco e a Ciencia Politica
muito temperada para seu paladar. A Sociologia poderia, talvez,
oferecer um clima mais ameno e uma dieta mais apetitosa.
Ao menos, valia a pena tentar.

Mas, mesmo que esta fosse a explicagao, serviria de indicio
de uma mudanga significativa na mente do publico. Pois serei
o primeiro a admitir que a Sociologia nao tern gozado de alta
reputagao na Inglaterra e que, mesmo em nossos dias, ainda
e encarada com uma certa suspeita. Quando me sentei nesta
sala, ha apenas duas semanas, e ouvi as palavras "sociologo"
e "sociologico" murmuradas entre a audiencia, pensei que hou-
vesse percebido um leve trago daquela inflexao de voz c[ue
torna o uso de outros epitetos depreciativos superfluo. Estou
de pleno acordo com o Professor Ashton quando este condena
o mau trabalho realizado pelos sociologos no passado com base
no fundamento que tal trabalho foi a-historico. Mas langaria,
imediatamente, um protesto se alguem expressasse sua desa-
provagao pelo mau trabalho realizado pelos historiadores e eco-
nomistas tachando-o de sociologico. Nao estou -acusando o
Professor Ashton disso, rnas houve um tempo em que tal em-
prego de palavras nao era inconcebivel. A reputagao da Socio-
logia foi afetada em parte, creio eu, pelo tipo de companhia
que foi obrigada a manter. Havia entre seus devotos muitos
daqueles individuos extremamente sinceros que se aproxima-
vam com o coragao todo aberto e o cerebro meio fechado,
inspirados igualmente por uma profunda fe na bondade funda-
mental das coisas e uma firme determinagao de torna-las muito
melhores. Nao estou sugerindo que a maioria de seus amigos
ffissem desse tipo, rnas tal tipo era- suficientemente conspicuo
ao ponto de se prestar a uma caricatura inamistosa e, possivel-
mente, de influenciar os expoentes da materia. Muitas vezes,
os sociologos sao acusados de serem confusos, mas nao ha nada
que contribua mais para um pensamento confuso do que a
consciencia de que alguem se dirige a um rebanho de carneiros.
Mas os tempos mudaram.

A prova dessa mudanga nao se encontra somente no nu-
mero de matriculas da London School of Economics. £sse
influxo de estudantes nao e uma migragao sem rumo; e um
sintoma de um movimento mais amplo. Se penetrarmos nesses
grupos de homens e mulheres que, em nossos dias, estao explo-
rando, muitas vezes com um objetivo pr&tico imediato em vista,
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os problemas que afligem a sociedade contemporanea, ou na-
queles cuja principal preocupagao e a agao ao inves da pes-
quisa pura, defrontar-nos-emos, repetidas vezes, com o. fato de
que a Sociologia nao e somente desejavel, mas essencial ao tra-
balho dos referidos grupos. O chamado ai esta; o problema
se resume em se e como pode ser respondido. Podera a Socio-
logia, de fato, oferecer uma contribuigao especial, um corpo
de conhecimento, uma perspectiva, uma disciplina e um me-
t'odo, ou e ela somente uma colcha de retalhos de outros
campos das Ciencias Sociais? Podemos alimentar essa multidao
faminta com nossos proprios recursos ou teremos de importar
alimentos de territ6rips ocupados por outras Ciencias Sociais
— um pouco de Teoria Economica, umas r>itadas de Estatistica,
alguma coisa de Direito, um minimo de Psicologia e umas
poucas fatias da nutritiva Historia, tudo isto misturado para
fazer um prato delicioso? E esta a posicao? Bern, se esta fosse
a posigao, a Sociologia poderia, muito bem, estar na encruzi-
Ihada ocupando o tumulo de um suicida. Mas estou conven-
cido de que esta nao e a posigao.

£ verdade, nao ha diivida (se me for permitido alterar
minha metafora), que todas as Ciencias Sociais extraem seus
dados da mesma mina. Diferem na selegao e no uso que
fazem do material que recqlhem. Mas nao se retiram furtiva-
mente da fonte com o material arrecadado escondido sob seu
inanto para trabalhar em isolamento ate que o produto final
esteja pronto para ser langado no mercado. Ha um intercambio
cpnstante. Quando se efetua a montagem final, varias pegas
sao produzidas a partir da materia-prima pela propria ciencia;
algumas sao recebidas como produtos semi-acabados e outras
como os produtos finais de outras Ciencias. Pode acontecer
que a Sociologia faga uso mais extensive dos artigos semi-aca-
bados e _manufaturados do que outros ramos das Ciencias So-
Cjais, mas isto nao quer dizer que nao tenha objetivo, ou ne-
nnuma disciplina, nenhum principio int'egrador proprio, nem
que ela constroi a custa de modelos e metodos emprestados

ainda pior, absolutamente sem nenhum' metodo. A Socio-
acredito, nao e um pirata, mas um socio numa tarefa

que nao pode ser realizada sern sua ajuda. £ o reco-
ecimento dessa verdade que tern causado o rapido despertar

0 mteresse pela Sociologia na Inglaterra nos ultimos anos, e
111 outros paises, ha algum tempo.

sido afirmado freqiientemente que a tarefa caracte-
Socio^°§ia ^ a sintese- Tem sido dito tambem que a

Co _ urgentemente necessaria no estagio atual de nosso
cimento ^a sociedade. Nenhuma dessas proposigoes su-

°

r

sint°a
se
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bentende que a analise seja desnecessaria ou ultrapassada. Uma
ciencia que, por si pr6pria, nao se ocupasse da analise, ressen-
tir-se-ia de disciplina e metodo ao lidar com sua materia-prima
e, incidentalmente, seria inadequada como veiculo de educacao,
na qual o treino analitico deve desempenhar um papel impor-
tante, E uma epoca que rejeitasse a analise por causa da iinsia
de ver os objetos como um todo estaria, logo, em desacprdo
com a marcha dos acontecimentos. Os dois processos sao, na
verdade, inseparaveis e as opinioes que citei referem-se a um
equilibrio na enfase, por um lado com relacao a uma sequencia
de tempo e por outro com relagao a uma divisao do trabalho.

Ja e por demais sabido que as tecnicas analiticas se desen-
volveram rapidamente no seculo XIX. Parece daro que, em
nossos dias, estamos tentando restabelecer o equilibrio. Estou
um pouco cansado daqueles que atacam os economistas clas-
sicos e seus sucessores por causa da preocupagao deles com
abstracoes fascinantes tais como o homem economico e a con-
correncia perfeita, e julgam um instrumento metodologico como
se este se arrogasse em interpretagao ultima da realidade. Mas
e precise admitir que mesmo os melhores metodos estao su-
jeitos a abuso, especialmente nas maos de praticantes semiqua-
lificados.

Dificilmente um fisico aplicaria conclusoes tiradas da obser-
vacao do comportamento de corpos num vacuo a condicoes do
mundo exterior sem levar em consideragao a resistencia do ar,
mas erros quase tao banais como este podem ser cometidos por
aventureiros, por demais ansiosos, nas Ciencias Sociais. A pas-
sagem da teoria pura para a realidade nas Ciencias Sociais
tende a ser feita em dois estagios, e e possivel que o primeiro
processo seja completado e Q segundo omitido. Dificilmente
um economista tirara conclusoes praticas de teorias da con-
correncia perfeita sem adicionar premissas importantes e sem
levar em consideracao as imperfeic.6es existentes no sistema
economico que esta investigando. O perigo consists em que
ele toma em consideracao somente os fatos e for§as que levam
o rotulo "economico" de maneira bastante destacada, indi-
cando que Ihe dizem respeito. Mas a indivisibilidade da vida
social e tal que classificagoes desse tipo nao podem ser feitas
de maneira segura; e uma grande parte do conhecimento ne-
cessario para aplicar-se a teoria econ6mica a realidade nao e
de natureza econdmica — e social, politica, legal e psico!6gica.
E, enquanto os fatos econdmicos relevantes podem ser anali-
sados a luz da teoria econ&mica, os outros fatos socials nao
sao senao materia morta a nao ser que sejam manipulados em

tennos de um corpo de teoria que nao e econ6mica, mas, em
grande parte, sociologica. Um especialista das Ciencias So-
ciais nao pode tratar especialistas vizinhos como o artesao trata
o aprendiz que Ihe estende a mao para dar-lhe os materiais e
pecas a medida que sao necessarias para a consecugao da
tarefa. Devem trabalhar conjuntamente, como que numa socie-
dade, ou, se isto nao for sempre possivel, ao menos em se-
quencia. Como o Professor Hicks disse certa vez:

O economista, ao se retirar com o problema, nao deseja, em
ultima analise, guarda-lo s6 para si. Procura, sempre, referi-lo
a algum dado, isto e, a algo que seja extra-economico.., sempre
quer entregar o problema a algum sociologo ou outro — se ha um
sociologo esperando por ele. Muitas v^zes, nao hd.2

Isso e mellior do que nada, embora nao seja aquilo que
eu chamaria de um convite entusiasta para colaborar e traz
um ferrao na causa — "Muitas vezes, nao ha". Isto, receio, e
verdade.

Outro setor no qual a analise fez rapido progresso foi no
da Psicologia, e a propria palavra "analise" faz parte do titulo
de uma das mais vigorosas escolas de pensamento desta ciencia.
Mas a experiencia, para a qual o servigo de selegao e reabi-
litagao das forcas armadas na ultima grande guerra desem-
penhou um papel importante, tem feito com que muitos de
seus praticantes sintam a necessidade da sintese. Se se deseja
revestir de came o osso aquela estranha procissao de figuras
fantasmagoricas que vagam pelas paginas da literatura psica-
nalitica — o Ego, o Superego e o Id: £dipo, Narciso e Poll-
crates — tem-se de fazer com que penetrem o tecido vivo nao
so do homem individual no consultorio, mas tambem do ho-
mem social na cidade e no povoado, no clube e na fabrica.
Ao mesmo tempo, a Psicologia Industrial tem, cada vez mais,
aesviado sua atengao dos estudos de movimento e de mensu-
ragao de fadiga para os elementos humanos na cooperacao
industrial.

A tarefa da sintese nos foi impingida pelos acontecimentos
varias maneiras. No ultimo quarto de seculo, o mundo tem

assistido a um cheque violento de civilizagoes contemporaneas
ovendo-se simultaneamente em direcoes diferentes. O con-
aste nao se faz entre o velho e o n6vo, o estatico e o dina-
lc°> mas entre o que parecia ser especies distintas da socie-

m T^ •*", ^' Hicks, The Social Sciences: Their Relations in Theory and
I caching, 1936, p. 135.
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dade humana, cada qual com seu proprio principle vital.
Muitos dos que tentaram apreender o significado desse feno-
meno e avaliar suas conseqiiencias se tornaram sociologos a
despeito da propria vontade. O fascismo e o comunismo nao
podem ser explicados ern termos de politica ou Economia so-
mente, e entre aqueles que concentraram sua atencao sobre
um unico aspecto, alguns chegaram a conclusSo de que tais
fenomenos eram diametralmente opostos, e outros, de que eram
basicamente os mesmos. O desacordo se deveu, em grande
parte, nao ha duvida, a preconceitos politicos, mas so pode
ser resolvido pela sintese; julgamentos radicals sao decorrencias,
e natural, de exames parciais ou preconcebidos. A sociedade
totalitaria — isto ao menos e obvio — deve ser estudada "total-
mente". --

~^__JJrna_pressao semelhante esta sendo exercida pelas modi-
ficacoes dentro de nossa propria sociedade. Torna-se visivel
onde quer que haja planejamento, pois, conquanto limitado e
especializado um piano possa parecer no papel, so pode tra-
duzir-se em acao atraves de seu impacto sobre individuos,
grupos e comunidades nos quais as forgas complexas da vida
social se encontram e integram. E assim descobrimos que
aqueles que se preparam para o dia em que a reconstrucao
das cidades e da zona rural possa iniciar-se na Inglaterra estao
falando sobre "unidades de vizinhanca" e "espirito de comuni-
dade" e recorrendo a Sociologia para ajuda-los a descobrir as
realidades que se escondem por tras desses conceitos. Nem e
acidental o fato de que as medidas de previdencia social es-
tejam, hoje em dia, sendo integradas num esquema global
unico que leva em consideragao a unidade, nao so da vida
individual, mas da-familia. Mas quero ressaltar que, quando
aponto esta conexao entre a Sociologia e o planejamento, nao
desejo insinuar que o sociologo seja, por dennigao, urn socia-
lista. Estou apenas chamando a atencao para o fato inegavel
e indisputavel de que o planejamento ocorre em escala cada
vez maior e que desperta um crescente interesse e procura por
pesquisas sociologicas.

E ha outras atividades de natureza similar que nao vein
a mente tao prontamente como exemplos de planejamento. Na
Medicina, por exemplo, tem-se verificado nos ultimos anos a
queixa comum segundo a qual a especializagao levou ao trata-
mento da molestia ao inves do paciente e que isto deve ser
corrigido pela remontagem, por assim dizer, do homem indi-
vidual em seu contexto social. Ao mesmo tempo, essa ten-
dencia levou-nos da terapia individual, atraves da saude pu-
blica, para a Medicina Social. A Criminologia, tambem, tern
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agido contra a analise puramente legal do crime e a aborda-
gem filos6fica da punigao em favor de um estudo mais apro-
fundado das causas sociais do crime e dos efeitos da pena
sdbre o criminoso e a sociedade. Ou consideraremos o que
vein ocorrendo no campo da educagao. Era costume achar-se
a classe de criancas tratada como uma massa indiferenciada,
com uma unica voz e mente, cantando suas licoes em imissono.
No outro extremo, era encontrado o ponto de vista segundo o
qual cada crianca deveria ser considerada como uma persona-
lidade unica da qual o professor devia tirar e desenvolver os
dons ai plantados pela natureza — e quanto mais a crianga se
desenvolvesse por si mesma, tanto melhor. A escolha parecia
limitar-se entre um monte de pedras e uma bateria de tubos
de ensaios. Mas, hoje, se ve a classe como um grupo vivo com
uma forca educativa pr6pria e se reconhece que o desenvolvi-
mento da crianca, que se deve tornar um ser social, tern de
ocorrer dentro do campo de agSo e rea9ao que tal grupo cria.
A natureza dessas relasoes intragrupais se constitui num dos
principals objetos do estudo sociologico. Ha, tambem, o pro-
blema de integrar a vida na escola com a vida fora dela. Se
uma dicotomia acentuada existir, a crianga deve trocar de
papeis com a habilidade de um ator profissional a medida que
deixa o lar para a sala de aula e a recreagao e volta ao lar. Essa
analise da crianga — se me permitem usar a frase — esta ce-
dendo lugar a uma sintese que ja afetou a atitude das criancas
para com suas escolas. Finalmente, resta o maior problema
de todos, o ajustamento da educagao para atender as neces-
sidades da vida numa sociedade em mudanga. Nao e, por
conseguinte, de surpreender que um eminente soci61ogo fdsse
nomeado para a catedra de Educagao na Universidade de
Londres.

A historia se repete se atentarmos para o problema da
pobreza. Nas pequenas comunidades antigas, o pobre era uma
pessoa conhecida de seus vizinhos e podia ser julgado por eles
a luz de suas desventuras e mas acoes. A medida que a so-
ciedade crescia em tamanho e complexidade, os pobres, como
criangas escolares, eram tratados como uma massa indiferen-j
c'ada. Entao sobreveio a analise, dividindo essa massa em ^ate^
gpnas de acordo com as causas e conseqiiencias da pobreza.
•Este foi um grande passo adiante, mas a analise, inevitavel-
mente, permaneceu na abstra^ao. Um processo ulterior de
reintegragao se tornou necessario em dois niveis. Primeiro, as
causas identificadas pelo seu impacto imediato sdbre a pobreza

nnam de ser tracadas atraves de suas causas antecedentes e
suas inter-relacoes com outras fdrgas sociais. fiste trabalho
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esta sendo levado a efeito, mas ainda ha muito o que fazer.
Basta tomar-se dois exemplos simples: o desemprego e uma
causa importante da miseria, mas sera que sabemos, tanto
quanto poderiamos, algo sobre os obstaculos a mobilidade so-
cial e geografica que podem separar a oferta de trabalho de
sua procura? A velhice e uma causa de pobreza, mas quando
se inicia? Prop6e-se animar as pessoas para alongar sua vida
de trabalho, mas duvido que. se haja apanhado todos os dados
disponiveis necessaries para demonstrar o que tal medida real-
mente envolve. E, em segundo lugar, a reintegracao e neces-
saria no nivel do individuo ou da familia, atraves do estudo
de cada caso particular, ou tipo de caso, para ver-se onde as
categorias se confundem e que ourras circunstancias exteriores
devem ser consideradas. E, finalmente, verificamos que alguns
dos fatos caem em grupos de especie diferente onde se fundem
num unico todo com outros elementos que nao apareciam em
nossos calculos originais. Passamos do estudo de tipos de 'de-
semprego para o estudo de areas onde se encontra o fenomeno
da depressao, comunidades dominadas pelo desemprego, mas
nao compostas inteiramente de desempregados. Ou, tendo des-
coberto a categoria de pobreza causada por familias grandes,
que aurnenta a proporgao de criancas pobres, seguirnos adiante
para examinar o efeito da miseria extrema de algumas criancas
na vida comunitaria da escola e para estudar o problema num
novo contexto grupal. Seria facil multiphcar exemplos; nao
mencionei, por exemplo, aquele que talvez seja o mais obvio
— a passagem da demografia estatistica para a demografia
sociologica, das taxas de natalidade para os fatores sociais e
economicos que afetam a idade do casamento e o tamanho das
familias. Mas creio que disse o suficiente para mostrar como
a pressao dos acontecimentos nos leva, cada vez mais, em
diregao a pesquisa cujo principal objetivo e alcancar a sintese
sob varias formas e em varios niveis, e reintegrar, por assim
dizer, grupos e individuos que tenham sido divididos pelas
abstragoes da analise precedente. Ocupei-me por algum tempo
deste tema porque achei que ele me permitiu, da maneira mais
pratica possivel, dar uma ideia do tipo de assunto ao qual a
Sociologia deveria emprestar sua atengao, a diregao geral do
caminho que deveria seguir da encruzilhada em que se en-
contra no momento. E espero que tenha tornado claro que
£sse rearranjo de categorias em grupos sociais, esse movimento
da abstracao para a realidade, e s6mente o primeiro passo. Os
grupos tern, entao, de ser estudados, e isto acarreta uma ana-
lise detalhada de um tipo diferente quanto aos principios e
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com a ajuda de conceitos e teorias adequados ao assunto em
tela. A oscilagao entre os dois metodos nao deve cessar jamais.

Mas, o leitor pode muito bem argiiir, sao estes, na ver-
dade, os problemas com os quais a Sociologia se tern ocupado?
Nao tern a paixao pela sintese arrastado-a nao para mais pr6-
ximo da realidade, mas para muito mais longe dela, levando-a
para as nuvens de vastas especulagoes gerais? E verdade, como
demonstra o Professor Gins'berg, que uma das raizes da Socio-
logia "e a Filosofia da Historia, a qual, nos tempos modernos,
se tem constituido numa tentativa grandiosa de interpretar o
curso total da historia humana como parte de uma visao filo-
sofica mais ampla do mundo".3 Podem-se procurar leis uni-
versais do desenvolvimento historico, principios gerais de Psi-
cologia Social ou o sentido e valor fundamental da vida em
sociedade. Afirmar-se que os valentes ataques a esses grandes
problemas representam perda de tempo seria uma impertinen-
cia; mas dizer-se que a pesquisa e especulagao nesses altos
niveis nao deveriam constituir-se na principal preocupacao dos
sociologos em geral nao e nada mais do que um fato sabido.
Poucos possuem o conhecimento ou a energia para levar adi-
ante tais estudos ao ponto no qual qualquer coisa que se apro-
xirne de resultados vahdos possa ser obtida — e artimanhas
so podem levar a confusao e ao erro. Poucos possuem a objeti-
vidade necessaria para julgar as provas que juntam sem a ajuda
de premissas e crengas formuladas antes do inicio da pesquisa.

O Professor Toynbee afinna, e o tem demonstrado, que
o historiador pode veneer a "tremenda opressao das instituigoes
dominantes do contexto social transitorio no qual o pensador
vive",4 mas o filosofo talvez seja ainda rnais espicagado de uma
maneira penosa. Pois e algo muito dificil exigir-se de um
homem imbuido de altos propositos e percepgao aguda do
mundo em sua volta que reveja a hist6ria com uma mente
aberta, tateando em busca de uma crenga. Torna-se dificil
descartar-se de influencias deste tipo. Ninguem pode deixar
de notar o contraste entre o otimismo discreto do quadro do
progresso social pintado por Hobhouse e as duvidas lancinantes
de muitos que hoje estao pesquisando as feridas de uma civi-
h'zagao decadente. "Se as experiencias dos ultimos dez anos",
escreve Le\vis Mumford, "t&n feito com que o volume final
apresente cores mais sombrias do que as do primeiro, elas nao
alteraram o objetivo original... Esses livros foram escritos

3 M. Ginsberg, Sociology, p. 25.
4 A. J. Toynbee, A Study of History, Vol. I, p. 16. r ,



24 CIDADANIA. CLASSE SOCIAL E STATUS

durante uma epoca de rapida desintegracao social".5 E o Dr.
Moreno conclui seu livro, Who Shall Survive?, com as seguintes
palavras: "O problema, portanto, consiste nao s6mente na so-
brevivSncia da atual forma da sociedade humana, mas no des-
tino do homem, Como todas as ragas sofrem, quanto a isso,
de uma insuficiencia comum, irao viver ou perecer juntas".fi

E e surpreendente, tambem, o numero de angulos sob os
quais estes problemas vastos e significativos podem ser enca-
rados. Comte apresenta sua lei filosofica dos tres estagios,
Mumford oferece um quadro altamente subjetivo do desfilar
da historia humana e, em particular, do pensamento humano,
enquanto Le Play procurava as bases da civilizagao moderna
em estudos minuciosos de familias camponesas, e Moreno inicia
sua procura por uma resposta a sua interrogagao cosmica colo-
canofo um grupo de criangas recem-nascidas no chao em um
bergario, observando os movimentos das mesmas em direcao
umas as outras e anotando num grafico. Mas as generali-
zacoes amplas e a interpretacao dos fendmenos sociais con-
cretos se situam muito longe umas das outras. Nao importa
por que extremo se comece, a Jornada e longa e ardua, e os
viajantes sao, de maneira irritante, tentados, em sua impa-
ciencia em chegar, a saltar, num ponto ou outro, sobre espago
interposto, aterrissando do outro lado estonteados e enfeiti-
gados, tendo perdido grande parte de sua bagagem durante o
voOi Necessitam de pontos de apoio intermediaries, e isto se
constitui num dos grandes meritos da obra de Hobhouse, que
tentou criar tais pontos de apoio pela analise e classificagao
das instituigoes sociais. Mas este e um assunto ao qual retor-
narei adiante. No momento, desejo somente assinalar que um
caminho que sai da encruzilhada leva as leis universais e aos
valores ultimos. Poderiamos chama-lo de caminho para as es-
trelas e, embora poucos possam segui-lo de maneira proveitosa,
nunca deveria estar fechado. Mesmo o fracasso de uma mente
poderosa na sua tentativa de alcancar o impossivel pode ser
mais proveitoso do que os sucessos de mentes mais modestas
ao realizar coisas que estao ao alcance de todos.

E ha outra tentagao que pode induzir os sociologos a
permanecerem, por muito tempo, no terreno da abstragao. fi
o jogo fascinante da elaboracao de conceitos. £ verdade que
sem conceitos nao pode haver pesquisas, mas somente uma
coleta de dados vaga e desorientada. Por outro lado, e tambem
verdade que, se os conceitos sao mal escolhidos, definidos de

5 L. Mumford, The Condition of Man, Prefdcio.
6 J. L. Moreno, Who Shall Survive?, p. 366.
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maneira inadequada, inconsistentes uns com os outros, ou usados
com sentidos diferentes por diferentes pesquisadores, a pes-
quisa nao sera proveitosa. Assim, ainda ha muito a fazer no
sentido de padronizacao e esclarecimento dos conceitos, mas
isso devia visar a simplificacao e nao a elaboragao. Isto nao
significa que a Sociologia possa estar contente com o emprego
da linguagem ordinaria do falar diario. Os sociologos sao,
algumas vezes, acusados de escrever longos livros que simples-
mente expressam ideias comuns numa linguagem exotica, e nao
posso jurar que isto nunca acontece. fi inquietante, por exem-
plo, achar o ato de fechar uma porta descrito como "um corn-
portamento atitudinal nao-simbofico extrovertido".7 Mas se de-
vem levar em conta as dificuldades peculiares de uma ciencia
que lida com os objetos familiares da experiencia diaria que
carregam consigo um amontoado de ambigiiidades e premissas
inconscientes enraizadas na linguagem do homem da rua. As
palavras nao se prestam mais ao uso cientifico e somos levados
a procurar algo melhor. Como Whitehead diz s6bre a Filo-
sofia: "A existencia de tais perplexidades originarias do obvio
do linguajar constitui a razao pela qual o topico existe. Assim,
a verdadeira finalidade da Fifosofia e penetrar a clareza apa-
rente da linguagem comum".8 A Sociologia depara com dilema
semelhante.

Mas a elaboracao em demasia de conceitos pode conduzir
a um beco sem saida. Como o Professor Burgess diz: "Muitos
dos precursores e mesmo alguns dos cientistas sociais contem-
poraneos parecem considerar uma analise conceptual da socie-
dade como se f6sse um substituto da pesquisa. A sobrevivencia
dessa tradigao do filosofo social tern retardado o desenvolvi-
mento da pesquisa sociologica".9 Esta 6 uma afirmacao um
tanto violenta, mas ha mais do que um pouco de verdade nela,
e nao sao os filosofos os unicos a abusar desses exercicios
estereis. Um conceito e uma abstragao, e o sociologo deseja
ser pratico. Parece mais facil aproximar o conceito da reali-
dade atraves da adicao de qualificagao e premissas relevantes
para as condigoes do mundo real do que testar sua utilidade
atraves de uma pesquisa empirica genuina; e e mais facil_usar-
se fatos para ilustragao do que para demonstragao. E para o
professor esse metodo oferece a atragao de capacita-lo a gozar
clo sentimento de poder adquirido ao amarrar o cerebro do
estudante em nos e desamarra-lo novamente — o qual pode

' Citado em G. A, Lundberg, Social Research, p. 213.
8 A. N. Whitehead, Adventure of Ideas, p. 285.

American Journal of Sociology, maio de 1945, p. 475.
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ser urn processo salutar, contanto que nab se esqueca de como
efetuar a segunda parte do truque. Os conceitos sao feitos para
aplicacao, nao para exibigao. Havia uma persuasao coercitiva
no famoso grito, "De-nos os instrumentos e acabaremos a ta-
refa". Alguem pode ser perdoado por responder menos ansio-
samente a urn intelectual, seja ele um sociologo ou outra coisa
qualquer, que diz: "De-me uma tarefa e passarei o resto da
vida polindo os instrumentos".

Mas devo retornar a encruzilhada. Ja falei sobre um dos
caminhos que vai dar la, o qual cbamei de caminho para as
estrelas. Ha outro, que poderia ser chamado caminho para as
profundezas. Conduz ao dispendio de uma energia enorme
na coleta de uma multidao de fatos, algumas v£zes com um
sentido inadequado da finalidade para a qual estao sendo cole-
tados. £ mais popular nos Estados Unidos do que na Ingla-
terra, e George Lundberg diz o seguinte a sen respeito:

As acentuadas tendencias empiricas na moderna Sociologia
tern acarretado o problema da negligencia da teoria. Houve uma
certa dose de razao por esta preocupagao, durante a era recente,
caracterizada por pesguisas caras e extensivas sem apoio de hipo-
teses ou teorias, e ainda ha motivo para voltar-se ao assunto.10

Ha varias razoes para o surto incontrolado dessas ativi-
dades. Uma e o grande niimero de sociologos nos Estados
Unidos que procuram algo para fazer. Calculou-se que, em
1940-1944, havia 441 institutos com departamentos de Socio-
logia oferecendo 5260 cursos sobre o assunto (nao incluindo
Antropologia e Servigo Social), dos quais sdmente 9% eram
cursos sobre Teoria^ Sociologia Geral etc.11 O resto, presume-se,
se ocupava de topicos especrficos, Como se pode imaginar, esses
cursos devem ser alimentados com dados, e os estudantes de-
vem ter exercicios para fazer. Outra razao e a ambigao de
trazer as Ciencias Sociais para mais perto das Ciencias Expe-
rimentais atraves do uso mais^acentuado de metodos quantita-
tivos. Entretanto, uma coisa e dizer que se deve mensurar
sempre que os dados relevantes possam ser mensurados, ao
passo que algo bem diferente e afirmar que tudo o que emensu-
ravel deve se-lo — e este e um estado mental no qual e facil
de, cair-se. Uma terceira razao se encontra na excitagao ocasio-
nada pela sensagao de que a Sociologia possui metodos proprios
— o survey, o questionario, a pesquisa de opiniao — pelos quais

10 American Journal of Sociology, maio de 1945, p.
" ibid., pp. 535 e 545.
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node coletar dados que escapam a rede das outras ciencias.
Uma vez mais, e bom que estes metodos sejam aplicados quan-
do sao de utilidade, mas nao faz sentido imaginar-se que fatos
especificos sejam mais importantes do que os gerais porque
exigem instrumentos mais precisos para apreende-los. A Socio-
logia pode achar um melhor santo padroeiro do que Sao Aut-
licus, aquele "partidario de insignificancias", e alguns de n6s
podem ainda preferir passar o tempo com coisas corriqueiras
e 6bvias tais como o direito, a justica, autoridade e cidadania
a juntar-se a alegre cagada pelas leis que determinam se os
homens se inclinam para a esquerda ou para a direita do bal-
cao quando, embriagados, e que condigoes sociais determinam
o indice de rapidez pela qual esvaziam seus copos.

E ha, ainda, uma quarta, e talvez mais sigmficativa, razao.
Origina-se do fato, ja mencionado anteriormente, de os socio-
logos estarem sendo chamados a intervir no prepare de pianos
de agao, Acredito firmemente que devam responder ao cha-
mado, mas devem ter cuidado para nao prostituir os services
prestados. Os fatos sao essenciais a qualquer plane social, mas
os planejadores estao sujeitos a pressa ou a ja saberem, ou pen-
sarem que sabem, aquilo que procuram. A indugao cientifica
e um processo vagaroso e dificil e e muito mais facil e mais
rapido organizar dados atraves do casamento dos mesmos com
principios de politica ou canones administrativos adotados a
priori. Podem-se obter resultados por tais metodos, mas isto
nao e Sociologia.

Sugeri acima que o sociologo geral ou teorico pode tor-
nar-se um escravo de seus conceitos. Do mesmo modo, o socio-"
logo extremamente empirico pode tornar-se um escravo de seus
metodos, Pode parecer heretica a afirmagao de que alguem
pode ser um exagerado perfeccionista sobre metodos — mas,
mesmo assim, farei tal afirmagao. Por perfeccionista nao se
deve entender aquele que considera o mau uso de metodos
como o pior crime do codigo academico; estou de pleno acordo
com isso. Deve-se entender aquele que langa um olhar de
desaprovagao aos que, tendo encontrado dentro do contexto do
nosso atual corpo de conhecimento um assunto que exige urgen-
ternente pesquisa, se lan^am a pesquisa sem serem capazes de
garantir de antemao que os metodos atualmente a disposigao
deles sao adequados para conduzi-los a uma solugao final de

problemas. Os metodos, como os conceitos, so podem ser
goados pelo uso, e devem ser constantemente revistos
da experiencia. Esta tem sido uuma regra de varias
3s de pesquisadores, e servigos importantes sao presta-

por aqueles que viajam, mas nao alcancam a destinagao
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final. Sem estes experimentos, nenhuma ciencia se teria de-
senvolvido — nem se poderia ensinar uma crianga a andar. A
crftica destrutiva de um aventureiro honesto & o veneno de
uma ciencia jovem, mas ele deve ser honesto, isto e, deve fazer
uso dos mais rigorosos metodos disponiveis e aplicd-los com
criterio.

Quando o perfeccionista e um devoto dos metodos quan-
titativos empregados nas Ciencias Experimentais, ele e, muitas
vezes, capaz de desprezar a analise qualitativa que tenta des-
cobrir o significado atraves da observacao de perto do processo
social em agao. Possui, tambem, uma tendencia de exagerar
o valor do material quantitative e imaginar que a simples acu-
mulacao de quadros estatisticos pode ser fonte de conhecimento
sociologico. Esta certo quando se recusa a tentar, atraves de
manipulacao estatistica, fazer com que os numeros realizem o
que nao podem, mas esta sujeito a atribuir ao conhecimento
de dados quantitativos um valor absoluto que nao possui. Sem
diivida, tais fatos constituem uma contribuicao valiosa para o
estudo da sociedade. Revelam a magnitude e proporcoes de
nossos problemas, salvam-nos de erros crassos e nos ajudam a
formular hipoteses uteis, Mas os fatos em si nao sao Socio-
logia. Se me permitem citar, para esclarecer este ponto, as
contribuigoes importantes a esses assuntos feitas por Sir Ale-
xander Carr-Saunders, eu diria que, embora os soci61ogos achem
The Social Structure of England and Wales um trabalho ines-
timavel, estendem uma saudacao mais calorosa a The Profes-
sions, com sua descricao qualitativa de um grupo social in-
fluente. Ou tomemos o exemplo da pobreza, uma instituicao
que permeia a estrutura de nossa vida social. Pode-se depre-
ender do que foi dito acima que o sociologo nao se conten-
tara com um estudo analitico do direito de propriedade. Ele
deseja mais do que isso. O psicologo pode oferecer-lhe uma
tese s6bre o instinto aquisitivo, ou sobre o medo anal e obses-
soes por propriedade. Entao, um estatistico apresenta numeros
mostrando a distribuigao da propriedade. O quadro se torna
mais claro e social, mas nao e uma sintese; nem mesmo con-
tern o material para efetuar-se uma sintese. Para isso o socio-
logo deve explorar o papel desempenhacto pela propriedade
na vida do individuo e sua familia, na formacao cte grupos e
na distribuigao do poder economico e politico. E uma maneira
de ganhar uma compreensao da qualidade dessas funcoes pode
ser conduzir alguns dacmeles estudos microsc6picos que o Pro-
fessor Ashton recomendou a atencao dos historiadores.

Mas, se o purista pode pensar que a missao esta encer-
racla quando os dados foram coletados, o entusiasta prossegue
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adiante atabalhoadamente. Goleta dados aos montes e atira-os
na maquina, esperando que a resposta para seu problema surja
quando gira a manivela. Tern ansia de entregar seu problema
a algum estatistico — se houver um estatistico a sua espera.
Mas, felizmente, estatisticos, como psic61ogos, tern, cada vez
mais, adquirido consciencia de suas responsabilidades como
cientistas sociais e, quando £ste e o- caso, o sociologo nao pode
ter maior aliado do que o estatistico. Infelizmente, nao tenho
ddo muito tempo para ocupar-me detalhadamente dos volumes
sobre Yankee City escritos, apos cinco anos de pesquisa inten-
siva, por Lloyd Warner e Paul Lunt, mas minhas primeiras
impressoes nao foram tao animadoras quanta seria de esperar.
Iniciam a obra falando da dicotomia na Ciencia Social entre
aqueles que tratam o individuo como o fato ultimo e aqueles
que tratam o comportamento humano como um fenomeno de
grupo. Isto me parece um pouco ultrapassado, e lembra o
velno truque de criar um espantalho para derruba-lo praticado
por aqueles que nao estao muito seguros de suas proprias po-
sicoes. E prosseguem: "O projeto de Yankee City, de maneira
geral, foi inspirado pela cre^a numa coleta cientifica de dados,
nao como um fim em si mesmo, mas com a finalidade de uma
generalizagao cientifica posterior num esforco para entender a
natureza deles".12 Nao gosto da expressao "de maneira geral",
e a palavra "posterior" parece indicar uma certa indiferenga
quanto ao tipo de generalizagao para a qual os fatos podem
ser usados. E esse temor nao e desfeito a medida que se con-
tinua a leitura. A base conceptual da pesquisa parece ser vaga
e insipida, e os resultados, ate o momenta, pobres. O tema
central e a estratificacao social, mas nao fui capaz de des-
cobrir exatamente como os autores detenninaram os hmites das
seis classes que identificaram, alocando cada membro da popu-
lagao numa classe e, em nenhum caso, em mais de uma. Mas
alguns dos metodos usados sao interessantes.

No segundo volume, Warner e Lunt desenvolvem uma tec-
nica de analise posiciohal.13 Trata-se, grosso modo, do seguinte:
a relacao entre quaisquer duas pessoas e influenciada pela
posicao social de cada uma; a atitude pode ser de superiori-
, ̂ e' igualdade ou inferioridade. A posicao de qualquer indi-

Vlduo num grupo depende do numero de classes representadas
e.j Seu proprio lugar na escala social. Isto revela a comple-
^idade de suas relacoes de classe no referido grupo. Dadas
eis classes e assumindo que todas as combinagoes sejam iden-

^ The Social Life oj a Modern Community, pp. 11,
1J The Status System of n Modern Community.

12.
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tificadas, torna-se facil chegar-se ao mimero total de posigoes
possiveis por uma dedugao logica a partir de urna premissa e
duas proposigoes. Mas, na verdade, nao se identificam tddas
as combinagoes possiveis, e a variedade de combinagoes difere
em diversos tipos de grupo ou instituigao. E, assim, passamos
da dedugao 16gica ao estudo empirico de Yankee City. As
instituigoes, ou estruturas sociais, sao divididas em sete cate-
gorias — familia, turma, Igreja, associagao etc. — e, quando
todos os fatos conhecidos sao ajustados a este arcabouco con-
ceptual, 89 posigoes distintas sao identificadas. Uma analise
mais detalhada fornece alguns dados interessantes. Mostra que
formas de intercambios entre classes sao mais caracteristicas
de cada instituigao e com que tipos de relagoes interclasses os
membros das diferentes classes se defrontam em suas varias
atividades. Os fatos nem sempre correspondem ao que se po-
deria esperar, e o metodo prova seu valor ao traze-los a luz.
Mas nao e uma colheita muito rica. E duvido muito que o
metodo justifique as 86 paginas de dados estatisticos nos quais
os resultados sao resumidos no final do volume. Nao estou
certo do que qualquer investigador futuro possa fazer deles.

Se criticb o trabalho, nao e tanto pelo que fez, o que e
de real valor, mas pelo que deixou de fazer. Percebe-se que
o imenso trabalho despendido deveria ter capacitado os autores
a chegarem mais perto do amago da materia. O assunto deles
e "A Vida Social de uma Comunidade Moderna", e isto e algo
que nao pode ser expresso completamente por algarismos e
diagramas. O t6pico especifico e o papel das classes sociais,
o qual e, antes de mais nada, uma questao ligada a qualidade
dos relacionamentps. E e evidente que coletaram uma enorme
quantidade de material que poderia trazer alguma luz ao pro-
blema, mas pouco uso sistematico fizeram dos referidos dados,
e parecem nao ter consciencia de que a elaborada determi-
nacao e contagem de posigao nao e um substituto de um estudo
qualitative. Poderiam ter melhorado consideravelmente o valor
de seu trabalho se tivessem adotado os metodos simples de
estudo das instituigoes que prevalecem na Inglaterra, e po-
deriam ter aumentado ainda mais o valor do mesmo aplicando
os metodos da Psicologia Social.

Ao fazer estas afirmagoes nao estou atacando os metodos
estatisticos de investigagao social. Como eu ja disse, o estatis-
tico e um dos mais poderosos aliados que o soci6Iogo pode ter.
Sua ajuda e necessaria para extrair material quantitativo rele-
vante de um conjunto complexo de dados, como no caso da
distribuigao da propriedade que mencionei acima. O sociologo
necessita do estatistico para aperfeigoar as tecnicas de amos-

tragem, sem as quais as pesquisas sociais de grande porte nao
sao possiveis. Deve utilizar-se de seu aparato tecnico para
calcular correlagoes entre fenomenos inter-relacionados e tam-
beffl na construgao de escalas e instrumentos de mensuragao
sern os quais correlagoes de certos tipos de fenomenos nao
nodem ser feitas. E isto me leva a urn dos temas mais contro-
versos no metodo sociologico — a mensuracao de atitudes e
qualidades mentais e o uso de escalas sociometricas.

A crenga de que estes sao metodos "modernos" que se
desviam bruscamente dos caminhos da ortodoxia e, suponho,
baseada numa falsa concepgao pela qual alguns de seus parti-
darios sao talvez, em parte, responsaveis. Na verdade, o pro-
prio termo "mensuragao de atitudes" e enganoso, pois o que
se mede nao e um estado de espirito, mas sua rnanifestagao em
certas formas especificas de comportamento. Ninguem objetaria
ao calculo de um indice de casamento com base no argumento
de que o amor e uma paixao que desafia um instrumento de
mensuragao. Ninguem condenaria os estudos de taxas de cri-
minalidade porque nao medem propensoes para o crime. A
pesquisa de mercado esta sempre medindo atitudes e prefe-
rencias expressas por habitos de compra, e alguns indices igual-
mente objetivos podem ser encontrados em comportamentos
que exprimem preconceito de raga e consciencia de classe.
Mas, enquanto o vendedor estA interessado apenas numa forma
de comportamento — comprar — o sociologo que estuda o pre-
conceito de c6r se interessa por t6das as formas de compor-
tamento que exprimem a atitude, e algumas delas sao por de-
niais sutis para serem observadas e classificadas. Alem disso,
aquelas que podem ser classificadas e registradas devem ser
pesadas a fim de produzir um unico indice, e e neste ponto
que surgem as maiores dificuldades. Quando uma expressao
verbal e usada como indice de uma atitude ou preferencia, ha
°utra complicagao. Nao so as palavras e frases comportam dife-
rentes pesos para pessoas diferentes, mas o testemunho pode
ser consciente ou inconscientemente falsificado, como sabem
todos aqueles que ja tentaram elaborar um questionario. Mas
a experiencia e a experimentagao t^m fornecido varias tecnicas
Para rediizir gsses obstaculos, e acredito que, dentro de certos
lrnites, ^sses metodos podem ser usados para aumentar nosso

c°nhecirriento do comportamento humano. Nao sao perfeitos
nunca serao quantitativamente exatos. Podem, em alguns

as°sJ nao medir absolutamente nada no verdadeiro sentido da
xpressao, mas apenas avaliar, arranjar em ordem de magni-
Ucle- Mas isso e muito melhor do que nada. Talvez nao nos
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apresentem a verdade integral, mas nos levem para mais pro-
ximos dela. A importancia desse avango so podera ser desco-
berta pela tentativa.

Receio que divaguei por um campo muito ample e que
deixei a Sociologia na encruzilhada onde a achei. Que cami-
nho devera ela seguir? Nao recomendo o caminho das estrelas;
os sociologos nao deviam despender todas as suas energias na
procura de generalizacoes amplas, leis universais e uma com-
preensao total da sociedade humana como tal. Talvez cheguem
la mais tarde se souberem esperar. Nem recomendo o caminho
arenoso das profundezas do turbilhao dos fatos, que enchem
os olhos e ouvidos ate que nada possa ser visto ou ouvido
claramente. Mas acredito que haja um meio-termo que se loca-
liza em chao firme. Conduz a uma regiao cujas caracteristicas
nao sao nem gargantuanas nem liliputianas, onde a Sociologia
pode escolher unidades de estudo de um escopo manejavel —
nao a sociedade, progresso, moral e civilizagao, mas estruturas
sociais especificas nas quais as fungoes e processes basicos tern
significados determinados. O conhecimento que temos adqui-
rido dos topicos mais amplos deveriam ser aplicados para ilu-
minar nossas pesquisas mais modestas ao inves de como um
ponto focal no qual deveriamos concentrar continuamente nossa
atengao. Penso, tambem, que o carnpo mais frutifero, embora
nao seja o unico, de trabalho sera encontrado na sociedade
mais ou menos contemporanea. Uma vez mais, a visao mais
ampla e esclarecedora. Mas arrisco sugerir que, no estagio
atual de nosso conhecimento, seu principal valor reside na edu-
cagao e nao na_,pesquisa. O contraste de culturas completa-
mente diferentes ajuda o estudante a livrar a mente de pre-
missas e preconceitos implicitos em seu julgamento de feno-
menos sociais familiares e faz com que ele, estudante, duvide
de coisas as quais esta inclinado a aceitar sem discussao. Su-
gere, tambem, topicos para investigacao por um verdadeiro me-
todo comparative e hipoteses experimentajs com as quais atacar
tais topicos.

A procura daquilo que chamei de "pontos de apoio inter-
mediaries" tem sido o objeto de muitos daqueles que abraga-
ram a investigacao sociologica, Durkheim enfrentou o dilema
cle descobrir um meio-termo entre uma filosofia vaga e abstrata
e monografias puramente descritivas, e encontrou-o no conceito
de tipos sociais ou especies.14 Hobhouse agrupou seus estudos

11 E. Durkheim, 'Lea region dti hi iiit-tltode sociulogique, p. 95.

empiric08 ao redor da estrutura e fungoes das instituigoes so-
ciais. Max Weber aperfeigoou o seu "tipo ideal" pelo qual uni-
dades de qualquer tamanho poderiam ser escolhidas e normas
estabelecidas em relagao as quais as variagoes encontradas no
rnundo da realidade podiam ser medidas. O Professor Mann-
heim advoga a aplicagao de "principios medios" os quais ele
define como "fdrgas universais num contexto concrete da ma-
neira que se tenham integrado em fungao de varies fat6res em
funcionamento num dado espago e num dado tempo".15

Penso que a tarefa mais urgente da Sociologia, em nossos
dias, e o estudo dosses fendmenos limitados dentro do "con-
texto concrete" da civilizagao contemporanea. Os novos me"-
todos s6bre os quais falei, alguns ja tendo provado sua vali-
dade e utilidade e outros ainda em experiencia, nps oferecem
os meios para fazer isso de uma maneira nao permitida a
nossos predecessores. Ao escolher topicos, e natural que seja-
mos influenciados pela natureza dos problemas praticos que
se nos defrontam. Ha vantagens reais em relacionar a pes-
quisa com temas correntes. Em primeiro lugar, e estimulante
e possui uma finalidade determinada e nao esta tao sujeita a
levar-nos a investigagoes aleat6rias. Em segundo lugar, pode
haver um numero maior de facilidades do que para outros
casos. Muitos dos dados atualmente necessaries s6 podem ser
coletados por autoridades publicas, e quando as necessidades
de momento os forcam a agao os cientistas sociais sao os que
colhem os frutos. Ao mesmo tempo, estudos em cooperagao du
de cientistas sociais podem aumentar de muito o valor das
pesquisas oficiais. H£ naturalmente, urna tendencia das auto-
ridades publicas para dirigir a atengao para onde haja algo de
errado e para deixar de realizar estudos s6bre fen6menos nor-
mais sem o que nao se podem tirar conclus6es gerais validas.
^s soci61ogos norte-americanos tern sido acusados de seguir
essa pista falsa. Elton Mayo afirma que "enquanto a atengao
™r dedicada s6mente aquelas areas nas quais os contr61es
s°ciais se desintegraram, nao se aprendera nada s6bre a natu-
^eza e o desenvolvimento dos contr61es sociais em si mesmos".
Assim, as pesquisas sobre desorganizagao social "tem de ser
*j°ntrabalangaaas com o desenvolvimento de pesquisas sobre
utras situagoes sociais que nao as pato!6gicas'.ie Nao penso

ls K. Mannheim, Man in Society, p. 178 (N. do E.: Traduzido
° Portugu^s e publicado sob o titulo O Ho mem e a. Sociedade por

ar Editores, Rio, 1962.)
Tinman Problem of an Industrial Civilization, p. 141;
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que os interesses dos cientistas sociais na Inglaterra se tenham
limitado neste sentido. Poder-se-ia esperar, por exemplo, en-
contrar uma concentra9ao de interesses sobre as falhas do sis-
tema social ingles quando o objetivo do estudo e ensinamento
e treinar estudantes para carreiras dedicadas a ajudar aqueles
que se encontram em dificuldades. Mas nao vejo nenhum si-
nal disto no departamento que herdei de Mr. Lloyd.17 Sua rara
combinacao de um amplo conhecimento pratico com um pen-
samento original e estimulante tornou-o capaz de dirigir o
Departamento de Ciencia Social de maneira brilhante atraves
de um periodo critico de rapida exparisao, e os nomes de seus
predecessores — Tawney, Urwick e Hobhouse — sao a garantia
de uma estreita perspectiva utilitaria ao estudo das Ciencias
Sociais seria inadmissivel. O interesse que se desenvolveu no
-departamento nao e patologico, mas genulnamente sociologico.

Agora, deixem-me acrescentar uma palavra final. A neces-
sidade de cooperacao nas Ciencias Sociais e geralmente reco-
nhe'cida, e por ninguem mais do que o soci61ogo. A Sociologia
na Inglaterra deve muito a homens cuja fidelidade oficial per-
tenceu a outras materias. Em meu caso pessoal, os primeiros
passos em busca de uma visao sociologica das coisas surgiu do
estudo da estrutura da sociedade medieval — nos trabalhos de
Seebohm, Vinogradoff e, especialmente, Maitland. Posterior-
mente, fui profundamente influenciado por cientistas politicos,
por encontros e conversas com Lowes Dickinson e pela con-
versagao e trabalhos escritos de Graham Wallas e nosso atual
Chairman, Sir Ernest Barker. E ninguem que ensine Socio-
logia nesta escola sera capaz de esquecer seu debito para com
o Professor Tawney. Essas visitas bem-vindas de Ciencias vi-
zinhas me fazem relembrar uma est6ria contida no livro Social
History of the American Family de Calhoun sobre os dias da
faustosa hospitalidade do Velho Sul. Conta-se que um cava-
Iheiro e sua espdsa que tinham sido convidados para jantar com
alguns amigos "descobriram que, durante a refeicao, um barco
tinha sido enviado a Darien, distante 15 milhas, para apanhar
a bagagem deles, e que tao contentes ficaram o anfitriao e a
anfitria, bem como os convidados, uns com os outros, que a
permanencia foi prolongada at6 que o casal visitante teve duas
criancas".18 Isto e o que eu chamaria uma Jornada proveitosa
que bem poderia ter paralelos no campo intelectual, Assim,

17 C. M. Lloyd foi Diretor do Departamento de Cifincias Sociais da
London School of Economics at£ 1944.

18 A. W. Calhoun, op. tit., Vol. II, p. 336.

espero que, a medida que a Sociologia estuda o mapa na en-
cruzilhada, nao imite aqueles apaixonados amantes do campo
Cujo desejo e achar um caminho que leve a um lugar deserto,
onde, provavelmente, nenhum outro ser humano se aventurara.
\ estrada a ser escolhida pela Sociologia deve ter um trafego
intense, e oferecer a companhia e o intercambio com outros
do mesmo espirito.



C A P f T U L O II

SOCIOLOGIA - O CAMINHO ADIANTE

Quando a Escola de Economia e Politics me convidou para
proferir esta conferencia1 s6bre Sociologia, aceitei pronta-
mente, como se obrigado pelo dever, mas com algum receio.
As boas vindas dadas, ate o momento, a inclusao dessa nova
materia no curriculo dessa universidade tem sido por demais
calorosas. Mas sei muito bem que uma alta nas acoes pode an-
teceder uma queda na cotagao das mesmas, e que periodos de
lua-de-mel nao duram sempre. Sejamos francos s6bre isto —
a Sociologia em Cambridge esta a prova. Possui muitos amigos,
bons amigos, que nela acreditam. Pode ter, tambem, muitos
inimigos que estao certos de que eles, pelo menos, nunca acre-
ditarao nela. E ha certamente alguns que sao da opiniao de
que, como a praga da Duquesa de Malfi, a Sociologia "tern um
longo caminho a seguir" antes de alcazar as estrelas, isto e,
antes que possa atingir uma igualdade completa com as disci-
plinas ja estabelecidas do firmamento academico, Desse modo,
o convite para esta conferencia continha um desafio para trazer
a Sociologia ante voces e dizer-lhes: "Eis aqui; e"ste e o animal
que voces acabam de comprar. Deem uma boa olhada nele".
Em tais circunstancias, o artista deve andar delicadamente. Um
passo em falso pode ter conseqiiencias funestas. Tenho de ser
cuidadoso para nao fazer o papel ao reverso de Marco Antonio,
e, tendo vindo para honrar Cesar, acabar enterrando-o. Apesar
disso, agradeco o convite e o desafio e sou grato por ambos.

Houve uma sugestao no sentido de que esta conferencia
fdsse uma especie de aula quase-inaugural. Nao, e 16gico, para
iniciar-me, pois sou apenas um velno vadio que retornou a
cena de suas delinquencias juvenis, mas para inaugurar a Socio-
logia como uma cadeira dos exames de Cambridge. Mas seja

1 Pronunciada em Cambridge a 25 de novembro de 1960.
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j niie for, nao posso deixar de lancar um olhar aquela epoca
auando me iniciei em outro local, ha aproximadamente 15 anos.
Minha aula, naquela ocasiao, foi intitulada "A Sociologia na
gncruzilhada" (ver capitulo anterior). Surpreende-me, hoje, o
fato de aquela determinada galinha ter retornado ao lar para
empoleirar-se com uma vinganga em mente, pois, obviamente,
voces podem desafiar-me a retornar aquela encruzilhada para
dizer-lhes o que encontro la neste momento. Sera que a pobre
criatura ainda se encontra la, tremula, como os viajantes do
livro ilustrado de Randolph Caldecott frustrados pelo cartaz
cuios quatro bracos continham as palavras Flapleij, Flepley,
Flipley, e Flopley? Ou tera ela. escolhido um caminho e se-
mido o mesrno, confiante no acerto de sua escolha? E, se
assim o for, e este o caminho que Ihe recomendei ha quinze
anos ou trata-se de um completamente diferente? E a que
destinacao este a leva? Nao me posso queixar de tais per-
guntas porque, nessas circunstancias, sao razoaveis. Mas, ao
mesmo tempo, sao enganosas, pois nao se devia exigir da meta-
fora da encruzilhada mais do que servir como pretexto para
debate. Nenhuma disciplina cientifica digna do nome avanga
por um unico caminho, e em nenhuma rota seguida pela in-
quieta mente humana se encontra apenas uma encruzilhada. Ha
vim constante entrelacamento de caminho e uma procura per-
petua de rotas a medida que as fronteiras do conhecimento
progridem. Mas, apos estas ressalvas, farei o que estiver ao
meu alcance para responder aquelas perguntas.

Entretanto, antes de retornarmos a encruzilhada, munidos
de lunetas e de um est6jo de pronto socorro para descobrir o
.que se tern passado, seria desejavel que decidissemos sobre o
^ue estamos a falar ou, se preferirem, de quern estamos a pro-
cura. Sinto-me preparado para oferecer uma definicao de Socio-
Jogia desde que me permitam seguir um dos meus preceitos
favorites, isto e, aquele segundo o qual, quando definindo uma
ciasse de objetos ou um conceito, sernpre procura atingir ,o alvo
e>n cheio. Nao me preocupo com as zonas fronteirigas. As
regioes fronteirigas de qualquer ciasse ou conceito estao sempre
°cupadas por uma multidao de caprichos e excentricidades que
riao pertencem a nenhuma categoria relevante de fenomenos,
j^as que oferecem oportunidades fascinantes para debates infru-
Weros e interminaveis. Entre os piores destes se encontram as
dlscuss6es s6bre ciasse social na qual alguem diz: "Conheci
l'm homem cujo pai era um trabamador das minas de carvao

ganhou uma bfilsa de estudo para cursar a universidade
tornou um consultor tecnicO. Mandou o filho para Harrow

, mas o filho decidiu ser um pequeno fazendeiro e se
-"- J-
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casou com a garconete do bar local. Qual sera a classe social
dos filhos deste casal?" Jamais se sabera de que trata a Socio-
logia espezinhando os soci6Iogos dessa maneira. Uma definicao
deve focalizar no centro, no tipico ou na media e, entao, esten-
der-se para as extremidades para ver ate onde pode ir e que
modificagoes sao necessarias.

O problema central da Sociologia, entao, e o estudo anali-
tico e explanatorio dos sistemas sociais. O termo "sistemas

deve ser interpretado como que abrangendo tantosociais
grandes sistemas, tais como as sociedades para as quais, con-
quanto estranho, nao temos nomes especificos, mas nos refe-
rimos a nagoes ou Estados, quanto aos sistemas menores e mais
especializados que existem no seio dessas sociedades ou cru-
zam suas fronteiras. Deve, tambem, incluir aquelas abstracts
destinadas a representar tipos diferentes de sistema social como
o feudalismo, capitalismo ou comunismo. Estou consciente da
temeridade de minha agao, ao empregar a palavra "sistema",
palavra esta que sempre traz questoes a baila, e ao conceder-
Ihe o lugar central de minha definicao. Ha aqueles que duvi-
dam da, propriedade de admitir que seguer haja qualquer sis-
tema em relacoes humanas. Para mim, ao contrario, parece
obvio que se a sociedade nao fosse sistematica nao poderia
haver Ciencia Social. E iria ao ponto de afirmar que se os
elementos fundamentals que compoem os sistemas sociais nao
fossem essencialmente os mesmos em todas as sociedades (em-
bora combinados de modo diferente) e se as maneiras pos-
siveis de usar esses elementos fundamentals nao fossem limitadas
em numero, as chamadas Ciencias Sociais estariam vazias de
toda e qualquer--teoria geral. E a Sociologia, que depende
mais do que qualquer outra ciencia de estudos comparatives,
seria a mais abalada por esse vacuo.

Um sistema social, segundo meu entendimento, e um con-
junto de atividades reciprocas e inter-relacionadas tendo as se-
guintes caracteristicas: as atividades sao repetitivas e prtvisiveis
num grau necessario, primeiro, para permitir o comportamento
pacifico, ordeiro e que vise a um fim dos membros da socie-
dade e, segundo, para fazer com que o padrao de acao
continue a existir, isto e, para preservar sua identidade mesmo
que sua aparencia se altere gradativamente. Numa forma ideal,
urn sistema dessa natureza, ou a "estrutura", como alguns di-
riam, que e sua conceptualizacao, poderia ser representado
como um modelo que operasse fora da dimensao de tempo
historico ou cronologico, como o motor de um carro que fun-
ciona sem considerar o movimento dos ponteiros do re!6gio de
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•? as 2,30 horas.2 Acredito que esse conceito de sistema possa
ser aplicado ao estudo da sociedade, mas com muita cautela.

Mas ao fazer esta assertiva nao suponho que todas as
partes do sistema estejam numa relacao de dependencia direta
{unas das outras, de modo que uma mudanca em qualquer das
partes deva acarretar mudangas em todo o resto, ou que tudo
que existe numa sociedade esteja integrado no sistema. O
nucleo central consiste em constituicoes e instituigoes criadas
pelo homem, em regras escritas e costumes nao-escritos conhe-
cidos por todos, mas a soma total dosses elementos nao equi-
vale ao sistema social como um todo. Ha algo mais do que
isto. Ha uniformidades e regularidades do comportamento so-
cial que nao sao prescritas por regras, e ha motivacoes, atitudes,
aspiracoes e juizos de valor que possuem significado com rela-
gao ao sistema e existem no mesmo. Correm por seus inters-
ticios assim como o sangue flui pelas veias, mantendo a vida ê

/fazendo-o trabalhar. A Sociologia nao esta interessada apenas
(nos aspectos perfeitamente institucionalizados da estrutura so-
l cial, mas penetra-os e mesmo atravessa-os para um mundo que
\tambem e intimamente estudado pelo psicologo social.

Mas isto nao e o fim, porque podemos perceber, em t6da
sociedade, fenomenos que pouco tern a ver com o sistema social,
como nos o entendemos, ou que parecem ser estranhos ou
mesmo antagdnicos a ele. A fim de inclui-los todos no quadro
geral, sugiro que, grosso modo, podemos dividir os fenomenos
sociais nas tres classes seguintes: "nao-sistema", "pro-sistema"

)e "anti-sistema", as quais sao descritas a seguir. Inicialmente,
a categoria "nao-sistema". Esta inclui todos aqueles fatostque
ocorrem numa sociedade sem que sejam, de nenhum modo,
I'elevantes para o sistema como tal. Ha areas de livre escolha
cujos resultados nao auxiliam nem prejudicam a operacao do
sistema, de modo que a expressao "nao-sistema" parece um
born meio de descreve-Ias. Em segundo lugar, ha zonas de
escolha rektivamente livre nas quais as atividades nao sao rigo-
rosarnente repetitivas, mas, nao obstante, tern seu lugar dentro;
^° sistema e, na verdade, auxiliam a fazer com que o mesmo
uncione. £ para abranger estes cases que Raymond Firth intro-

S(
u2iu o conceito de ' organizagao social" em contraste com

estrutura social" a qual, segundo Firth, denota o simples es-
4ueJeto^ do sistema.3 Essas sao as variagoes e adigoes "pro-

erna". Finalmente, temos de apresentar o elemento de con-
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flito ^potenciahnente "anti-sistema" o qual os sociologos, de
maneira um tanto inexpressiva, chamam de "comportamento
atipico", que pode variar desde uma excentricidade inofensiva
ao homicidio. Digo "potencialmente" porque muitas das formas
de conflito e de desvio das normas nao sao incompativeis com
a operacao continua do sistema, e algumas formas de conflito
sao, em verdade, uma parte essencial do mesmo. For exemplo,
ha disputas que se constituem, ao mesmo tempo, num modo de
cooperagao entre rivais. Um exemplo obvio e um jogo de tenis
no qual se encontra prazer pela disputa em si mesma e no
qual um jogador necessita do outro para poder jogar, mas nao
obstante tenta vence-lo. Um exemplo mais importante e a
barganha, um tipo de conflito no qual e do interesse comum
das partes alcancar uma decisao aceitavel para ambas as partes.
E, em algumas culturas, o processo de barganha e tao agra-
davel quanto um jdgo de tenis, ou ainda mais. Entao, ha tipos
de conflito dos quais dificilmente se podera dizer que as partes
estejam cooperando uma com a outra, mas estao ambas contri-
buindo para o funcionamento do sistema cuja autoridade ambas
reconhecem. Um caso fronteirico e a batalna entre o promoter
e o defensor nurn julgamento. A imediatice da finalidade co-
mum, ou seja, a obtencao da verdade, e a precisao e a estreita
observancia das regras do j6go da parte de ambos sao tais
que quase se poderia dizer que os ilustres cavalheiros estao
cooperando mesmo no calor da disputa. Mas a luta entre par-
tidos politicos numa eleicao e a concorrencia entre rivais na
industria ou comercio contem uma dose menor de elemento
cooperative. Nao obstante, os partidos politics e os concor-
rentes comerciais, ao travarem uma luta entre si, estao prestando
um servigo essencial ao funcionamento, de um lado, da demo-
cracia parlamentar e, do outro, da livre empresa.

Chegamos, entao, a area na qual o conflito "anti-sistema"
pode surgir. A barganha, como se mostrou, possui um carater
cooperativo, e isto se aplica tanto a. barganha individual quanto
a coletiva, Mas nesta ultima,' como sabemos, o conflito pode
crescer em proporcao ate que as negociacoes, como dizemos,
"se desintegram' e surge a greve. Esta e uma forma de con-
flito puro que acarreta uma tensao no sistema social e e consi-
derado doloroso. £ um complemento necessdrio ao processo
de barganha. Mas tern havido greves com resguicios de forte
rancor porque certas partes tiveram a impressao de que a co-
nexao com o mecanismo de barganha tinha quase desaparecido.
Isto se deveu, talvez, ao fato de alguns grevistas acreditarem
que estivessem exigindo s6mente seus direitos e ninguem de-
veria ter de barganhar por seus direitos, Chega-se, entao, a
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uin ponto no qual a disputa nao se da mais em tomo de termos
e condicoes sob as quais o sistema deveria operar, mas em
*6rno da propria legitimidade do sistema em si ou de algurna
narte essencial do mesmo. Neste ponto, surge o conflito ^anti-
sistema" e pode ser tragado, muitas vezes em forma nao tao
ativas, mas, algumas vezes, em forma mais violentas, correndo
como um fio atraves da liistoria das relagoes de classe.

Desculpem-me por dedicar tanto tempo a esse problema
das relacoes entre a ordem sistematica e o conflito social, mas
Se trata de um topico crucial para meu tema. Ha muitos anos,
escrevi um artigo s6bre o referido topico que foi transcrito no
livro Citizenship and Social Class e um estudo muito mais
atualizado, num contexto bastante diferente, sera encontrado
num artigo de David Lockwood no The British Journal of Socio-
logy (1956). Assim, nao e provavel que o t6pico seja negligen-
ciado no ensino de Sociologia em Cambridge no futuro proximo.

Finalmente, devo acrescentar somente um detalhe antes
de resumir minha definicao de Sociologia. Refere-se a mu-
danca social. Apesar do fato de reconhecer a existencia de
sistemas sociais, a mudanga social, ate certo ponto, ocorre de
maneira continua. Em parte, e devida a mecanismos que inte-
gram o proprio sistema, comoas assempleTas le^slativasr que
tern o poder e mesmo o dev

de elementos nab^sistema1

ticos, isto e, os desvios das normas e os conflitos s6bre os quais
falei ha pouco. E, neste ponto, defrontamos com a mais inc6-
moda das distingoes que se tem de fazer neste ramo da Ciencia
Social porque, 6bviamente, ela existe e, apesar disso, torna-se
quase impossivel precisa-la com exatidao: e a distingao entre a

o e a revoluc.ao, entre a mudanca que ocorre pacifica-
e sem abalar o sistema ou destruir sua identidade e a

que o ataca e rapidamente o transforma em algo di-
ferente.

. Resumindo: a Sociologia se ocupado_estudo__dos sistemas
a existencia de sistemas sociais nao pudesse ser,,

postulada, a Sociologia nao poderia existir. Os sistemas corrA
preendem um conjunto de atividades inter^elacionadas que
^°> em alto grau, previsjveis, rerjetitivas_e cooperativas, querj

"'etamente como entre^divijujjZeJiidMdup, ^quer~ifidifeta-i
ente pel^contriBuigao^To funcionamento do sistema comum.
as ha muito numa sociedade que nao e sistematico; ha ativi-

^des importantes que nao sao exatamente previsfveis; ha for-
as de conflito incorporadas no sistema em si; e ha outras
rmas que atacam o sistema e podem ate destrui-lo. Final-
ente, Os sistemas estao quase que contlnuamente em mu-
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danca; algumas das mudancas podem ser consideradas comol
crescimento do sistema ou evolucao, mas ha, tambem, a mu-\
danc.a que faz violencia ao sistema e e a revolucao. A tarefa \
da Sociologia consiste em explorar o intercambio desses ele- 1
mentos e em achar a pista para suas redoes. E a Sociologia

/ toma a si esta tarefa atraves do estudo tanto das instituicoes
sociais quanto do comportamento individual, Nao ha nada de
novo em nenhum dos topicos de interesse que mencionei. A
principal finalidade de Comte foi descrever o crescimento ou
desenvolvimento em termos de estagios. Max Weber deu gran-
de enfase a estrutura e sua representa^ao em "tipos ideais".
A enorme variedade de formas de conflito fascinou Simmel.
Durkheim, impressionado pelo fenomeno do consenso, e ansioso
por achar uma definicao aceitavel do normal — as fundac.oes
gemeas da estrutura — reconheceu que a anomie, ou deslo-
cagao social, poderia existir e deixar sua marca no comporta-
mento individual sem ocasionar uma completa desintegfa^ao
do sistema social. E eis uma passagem importante de uma obra
de Herbert Spencer: "Para expandir, bem como tornar mais
clara, essa concepcao da Ciencia Social, deixem-me formular
uma questao que pertence a sua esfera. Qual e a relasao, numa
sociedade, entre estrutura e crescimento? Ate que ponto e a
estrutura necessaria ao crescimento? Depois de que ponto re-
tarda o crescimento? Em que ponto impede o crescimento?"4

Eis, entao, os elementos principals a serem escolhidos e arran-
jados no estudo dos sistemas sociais: o consenso, o normal e a
anomie; a cooperacao e o conflito; a estrutura e o crescimento.
A tarefa e suficientemente ambiciosa para satisfazer as aspi-
rac/oes de qualquer urn.

Gastei um tempo enorme dizendo-lhes quern estamos pro-
tcurando, mas, agora, finalmente posso leva-los de volta a en-
•cruzilhada para vermos o que aconteceu com a Sociologia. A
escolha com a qual a Sociologia se defrontava, ha quinze anos,
me parecia mais uma questao de meios do que de fins. Como
acabei de dizer, todos os elementos que entram numa descrigao
da tarefa da Sociologia hoje ja estavam representados na litera-
tura daquele tempo; O problema que exigia uma resposta era:
quanto de tudo isso pode a Sociologia tomar a si, e ao seguir
seu caminho que rumo ou rumos mais provavelmente a levarao
a um progresso decisive? E este foi o problema que ocupou
a minha atengao naquela aula inaugural.

Quando examinei as varias estradas nas quais os sociologos
poderiam, erttao, ser vistos arrastando-se, pulando de ca para
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i£ ou se misturando com a multidao de acordo com a natureza
je cada urn, apontei duas que me pareciarn ser as mais tenta-
doras e, ao mesmo tempo, as mais perigosas. A primeira era a
nue, segundo se esperava, conduziria diretamente a um sistema
rtlobalizante de conhecimento socio!6gico ou, no minimo, a uma
explicacao completa do desenvolvimento social. Batizei-a, nao
muito bem, de o caminho para as estrelas. Tinha em mente
as tentativas dos grandes fundadores da Sociologia, de Augusto
Comte e Herbert Spencer, e tambem de Hobhouse, e elogiei
suas nobres tentativas de alcazar o impossivel e expressei
minha esperanca de que outros, de tempos em tempos, pudes-
sem ser igualmente ambiciosos, contanto que fossem igualmente
bem dotados. Mas ponderei que tentativas deste tipo exigem
qualidades individuais raras de intelecto e trabalho e nao po-
dem ser incorporadas nos processes rotineiros das escolas de
pos-graduagao. A historia da sociedade humana, desde a sua
criaeao ate os nossos dias, nao e um bom topico para uma tese
de doutorado. Surgindo como uma ramificacao desse caminho,
mas atravessando em grande parte a mesma regiao (e, tambem,
em direcao as estrelas), achei outra estrada pela qual caminha-
vam aqueles cujo objetivo era elaborar um aparato total de
conceitos para estabelecer um sistema total de teoria geral. Nao
me parecem estar fazendo progresso rapido e pensei que essa
estrada os conduziria um tanto perigosamente para longe da
civilizacao (no sentido do mundo real). Aqui, uma vez mais,
se pode aprender muito com fracassos gloriosos, mas a possibi-
lidude de obter-se um lucro substancial de excursoes desse tipo
e menor, pois aqueles que escolheram essa estrada sao, quase
.que inevitavelmente, levados a substituirem a verificagao de
proposi96es, com o auxilio de pesquisa empirica genuina, pela
elabora^ac de conceitos com a ajuda de exemplos fatuais cui-
^adosamente selecionados. E isto e duma molestia insidiosa que
pode facilmente desenvolve-se numa forma de paralisia gra-
Hativa que difere de seu semelhante fisico em que as vitimas
^ tornam cada vez mais, ao inves de menos, ocupadas a me-
dida que a doen^a progride.

Pareceu-me que os viajantes desses dois caminhos estavam
eir* perigo de se tornarem aereos sem terem consciencia disso,

se deveriam fazer esforcos para que eles retornassem a

H. Spencer, The Study of Sociology (1883), p. 63.

,, - .outro extremo, notei a crescente paixao pelo uso de
cnicas de questionario e entrevista e aparato estatistico para

: nsfin,,^?:^ ^e pr0jetos> alguns deles por demais caros e vagos,
utos e preocupados com minucias de interesse in-
dos quais uma grande parte nao parecia ter ne-
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nhuin objetivo ou pequena esperanca de produzir resultados
de valor mais duradouro do que umas poucas paginas impressas
uuma publicagao cientifica e, possivelmente, um doutorado para
o autor, Denominei isto, um tanto acertadamente, o caminho
para as profundezas — "o caminho arenoso das profundezas
do turbilhao dos fatos que enchem os olhos e ouvidos ate que
nada possa ser visto ou ouvido claramente" (estou citando a
mim mesmo). Ha quinze anos havia uma consideravel angiistia
devido ao medo de que a Sociologia se afogasse numa enchente
de estudos desse tipo. A angiistia tern diminuido, mas nao desa-
pareceu inteiramente em nossos dias.

Tendo examinado essas duas estradas atraentes, porem in-
seguras e falsas, sugeri que o que a Sociologia necessitava era
algo firme em que pisar, algum lugar entre esses dois extremos
— estrelas e profundezas — e chamei de "pontos de apoio inter-
mediaries". Referia-me a estudos das mais importantes institui-
9oes sociais, encontradas em varias formas em todas as socie-
dades; e dos processes e relacoes sociais universais que se mani-
festam ao redor e dentro dessas institutes, como coopera£ao,
lideranca, comunicagao e o resto. E citei, como exemplo co-
nhecido da minha audiencia da London School of Economics,
a maneira pela qual a grande obra de Hobhouse sfibre o desen-
volvimento social e a evolu^ao da moral foi baseada na com-
para9ao cientifica e cuidadosa de instituigoes e processes deste
tipo.

Revendo esses fates, nao vejo razao para alterar o ponto
de vista entao emitido. £ verdade que alguem — nao me
lembro quern — refutou-me recentemente em algum artigo por
ter oferecido tal cpnselho pusilanime. Mas nao ha nada de
pusilanime num convite para seguir um meio-t^rmo quando,
como neste caso, o meio-termo nao representa um compromisso
debil que nao aproveita o melhor de ambos os mundos. Bern
ao contrario. Significa a escolha de tarefas as quais se pode
dedicar o maior dos esforcos com a esperanca de obter-se o
melhor dos retornos. E, mais do que isto, somente um avan£O
seguro pela "estrada do rneio-termo" pode oferecer a base da
qual excursoes proveitosas podem ser feitas em oul'ras diregoes.
Deveria ser obvio, penso eu, que estudos cuidadosos e real-
mente em profundidade de areas de sistemas sociais selecionados
sao os melhores pontos de apoio nos quais se pode avangar em
diregao a uma compreensao maior de sistemas sociais in toto
e em geral. Darei um exemplo apanhado das tendencias atuais
da pesquisa sociologica. O interesse dos sociologos em desen-
volvimento social nao tem diminuido e ha aqueles que, de
tempo em tempo, reveem e reformulam as visoes gerais e globa-
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lizantes dos primeiros mestres. Mas a linha seguida pela pes-
quisa contemporanea e um tanto diferente. Ao inves de teles-
c6pios sondando os horizontes da historia humana encontramos
microsc6pios, ou no minimo lentes de aumento, aplicados ao
estudo detalhado ~xlos chamados paises subdesenvolvidos — ou
"em desenvolvimento" - seus sistemas sociais, sua evolugao e
seus problemas. Nestes estudos se langa mao, para fins de
compara^ao, de nosso conhecimeoto historico da fase equiva-
lente de desenvolvimento daqueles que sao agora as civiliza9oes
"avangadas". O interesse por esta area de pesquisa ja e sufi-
cientemente forte para levar a Associac.ao Sociologica Interna-
cional a escolher a "Sociologia do Desenvolvimento" - a ser
tratada da maneira que descrevi - como o tema principal do
Quinto Congresso Mundial de Sociologia a ser realizado ern
Washington, D. C., em 1962.

A fraqueza mais notavel de muitos dos metodos de amos-
tragem e estudos quantitativos de comportamento e atitudes se
encontra na ausencia do apoio de qualquer corpo de teoria
ou base de conhecimento testado. Parecem estar em contato
intimo com a realidade, mas, na verdade, estiio no ar, sem
nenhuma corda para amarra-los ao significado das coisas. fi
provavel que o fracasso de tais estudos empiricos seja, menos
vezes, devido a tecnicas de pesquisa do que a falta de uma
base firme de conhecimento e teoria e a conseqiiente falta de
finalidade criativa. Como C. A. Moser afirma: "Deve ser ressal-
tado que a coleta de dados e fatos nao e um substitute do
pensamento e trabalho de gabinete e que a facilidade compa-
rativa com que as tecnicas podem ser assimiladas e a maior
razao pela qual suas Iimita9oes bem como seu potencial deve-
riam ser entendidos".5 Suas possibilidades sao maiores e suas
Hmita9oes minimas quando sao aplicadas como instrumentos por
aqueles que adotam um meio-termo.

Se me perguntassem onde procurar bens exemplos tipicos
de trabalhos recentes desses viajantes da "estrada do meio-

^termo". minha resposta imediata seria: aios estudos de^estrati-
i*. " „ J - _ _ _ _ .

kacaQ_sociaLe_mobilidade; na investiga^ao cuidadosa e cumu-
lativa das formas e do funcionamento da burocracia, tanto pri-
vada quanto publica; na Sociologia Industrial e seus varios
rarnos; na analise (em colaborafao com os cientistas politicos e
°s psic61ogos) do comportamento eleitoral e filia9ao politica;
e na pesquisa da comunicacao — e deveria recomendar que

prestasse aten9§.o aos atuais desenvolvimentos na Sociologia
Religiao e do Direito. Esta nao e uma resposta muito ade-

5 C. A. Moser, Methods in Social Investigation, p. 3.
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quada, mas, certamente, nao ha tempo para fazer-se um apa-
nhado da literatura sociologica recente nem eu teria tempo de
fazer tal pesquisa depois de quatro anos como um funcionario
publico cheio de afazeres.

Fiz o mais que pude para identificar a Sociologia para
voces e indicar que caminho, ao que me parece, ela estd se-
guindo. Assim, o proximo problema, sem duvida, se refere a
transports; quais, em outras palavras, sao os recursos de que
a Sociologia pode dispor, na forma de metodos e tecnicas, e
de dados que podem ser reunidos com a ajuda dos mesmos?
Se puder persuadi-los a considerar que estes podem ser respei-
taveis, acho.que terei cumprido minha missao.

O material^ usado pelos sociologos pode, grosso modo, ser
classificado em duas categorias, documentario e "vivo". For
material documentario se entende aquele usado pelos historia-
dores, o unico material que Ihes resta alem de objetos fisicos
remanescentes do passado. For material "vivo" se compreende
a infprmagao coletada diretamente e com uma finalidade espe-
cifica por meio de entrevistas, questionarios e estudos de casos
ou por observagao direta dos acontecimentos, Refere-se so-
mente ao presente e ao passado recente na medida em que o
quadro do passado esta fielmente refletido na mem6ria das pes-
soas que ainda vivem. Um dos principals problemas estrate-
gicos da Sociologia consiste em como combinar o emprego
dessas duas categorias de material de modo a produzir algo
maior do que a soma dos produtos das duas fontes tornadas se-
paradamente.

Ninguem pode ser criticado por fazer uso de fontes docu-
mentais contanto que faca bom uso delas, e, quanto a esse
ponto, admito que a reputagao da Sociologia nao esta inteira-
mente livre de manchas. Mas qual a reputacao que estard?
Nao estou preocupado aqui com os erros cometidos por prati-
cantes incompetentes, mas apenas com quaisquer caracteris-
ticas especiais que podem distinguir o emprego feito dessa
categoria de material pelos sociologos como tais. Por exemplo,
os sociologos devem inevitavelmente depender extensivamente
de autoridades secundarias sem recorrer as fontes originais, Fa-
zem isto, em parte, porque a vida e muito curta para fazer-se
algo mais. quando se emprega o metodo comparative e neces-
sitam de dados reunidos de um amplo campo hist6rico; e, em
parte, porque fontes originais sao algo dificil de usar-se, espe-
cialmente se se estende a categoria a ponto de abranger docu-
mentos que, embora nao "originais" no sentido rigoroso da
palavra, sao contemporjmeos aos eventos que se estuoam. Nada
e mais susceptivel de engano do que o depoimento de uma
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testemunha ocular nem mais sujeito a distorcoes do que diarios
e correspondencia cujos autores se deliciam em escreve-Ios. E
mesmo o testemunho de tesoureiros nem sempre e digno de ser
aceito como representando a verdade absoluta e final, fi
fun^ao dos historiadores filtrar essa colegao variada de autori-
dades dubias e dar a outras os resultados de sua cuidadosa
avalia9ao profissional. E certamente nao reprovarao o socySlogo
por confiar no que os historiadores escrevem, Mas, natural-
mente, o uso de fontes secundarias exige habilidade e compre-
ensao que nao podem ser adquiridas sem algum treino e uma
experiencia razoavel. £ste e um dos pontos positives da tra-
di?ao socio!6gica europeia e no qual os norte-americanos estao,
sem duvida,, fazendo progresses.

Em segundo lugar, os sociologos langam mao de fontes
docurnentais para estudar o presente e o passado recente.
Aventuram-se nas revoltas aguas da historia contemporanea.
Os historiadores costumavam dizer, e talvez o facam ainda, que
os fatos historicos, como o vinho, precisam de tempo para ama-
durecer. Nao resta duvida de que deve haver um certo lapso
de tempo para que a documentagao do periodo se torne aces-
sivel. Sera, tambem, verdade que algum tempo deve passar
para que se possam ver os fatos em perspectiva? Ou quer isto
simplesmente dizer que, se se deseja avalia-los em termos de
seqiiencia historica e de cadeia de causa e efeito, 6 melhor
esperar ate que se possa perceber claramente quais foram suas
consequencias e seus efeitos reais? O historiador e feliz nesse
aspecto. Uma Ciencia Social, segundo se afirma, deve ser ava-
liada pela sua habilidade em prever; mas e funcao do histo-
riador conhecer apos o fato ocorrido, e isto constitui um tipo
de conhecimento muito valioso e satisfatorio.

Mas o sociologo nao pode esperar para ver como os fatos
se desenvolvem porque, como eu disse, necessita de dados his-
toricos, quer passados quer contemporaneos, para combinar com
dados "vivos' que podem referir-se apenas ao presente e ao
passado imediato. Sendo assim, tera de fazer o possivel sem o
auxflio daquele tipo de perspectiva. Esta nao e uma desvan-
tagem muito seria para o sociologo porque e"le se ocupa menos
do que o historiador com a seqiiencia de eventos no contexto
singular de um determinado tempo e espago e mais com o
conhecimento generalizado dos processes sociais dos quais estes
eventos sao um exemplo. Num grau consideravel, o soci61ogo
pode substituir a perspectiva temporal ou vertical do histo-
riador pela comparacao ou perspectiva horizontal.

E que podemos dizer dos dados "vivos" empregados pelo
soci61ogo? Podemos admitir a respeitabilidade dos mesmos?
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Nao discutirei as tecnicas de amostragem e analise estatistica
em parte porque nao sou competente para faze-lo e, por outro
lado, porque, embora se tenham cometido erros graves nestes
setores de tecnicas de pesquisa, os especialistas estao constan-
temente lutando pelo aperfei9oamento de seus instruments, e
ninguem duvida seriamente do valor e validade das referidas
tecnicas. Assim, deixando de lado esses topicos tecnicos para
os especialistas, limitar-me-ei ao estudo de dois aspectos de
carater mais geral.

Eis o primeiro: o material coligido pelo metodo direto,
tal como o questionario, entrevista e estudo de casos, se situa
numa posicao na escala de originalidade de fonte logo abaixo
de documentos genuinamente originais e operacionais, como
leis, decretos, portarias e correspondencia oficial. Mas deveria
ser colocado logo atima das memorias e escritos contempora-
neos com os fatos descritos, mas que se ressentem desse carater
operacional imediato, como os diarios e cartas que mencionei
ha pouco. Pois esses sao depoimentos nao-controlados e, geral-
mente, nao-sistematicos, sujeitos a toda especie de disto^ao
subjetiva enquanto o sociologo cria., por assim dizer, suas pro-
prias fontes originais pela aplica§ao cuidadosa de instrumentos
destinados a este fim, principalmente o de arrancar exatamente
o tipo de informa9ao de que ele necessita livre, tanto quanto
os processes cientificos os podem livrar, dos efeitos de precon-
ceitos, esquecimento e distor^ao. Naturalmente, esses instru-
mentos ainda nao sao perfeitos e, algumas vezes, se faz mau
uso deles, mas a esperiencia aumenta, cada vez mais, nossa
compreensSo da arte de combinar uma serie de questoes usan-
do metodos de abordagem diferentes de modo a criar uma
"bateria" (como os psicologos a chamam) muito mais efetiva
e valida do que qualquer numero de textos de regulamentos
isolados. Nunca sera demais exprimir minha cren9a de que
esses metodos de investigac.ao tenham aberto para os cientistas
sociais e historiadores sociais fontes de informacao de valor
inestimavel e de um tipo que nunca possuiram antes, e que
seria loucura pura e simples recusar-se a fazer maximo uso
delas com base no argumento segundo o qual devem ser mani-
pulados com cuidado e discriminacao e que, mesmo entao, nao
sao infaliveis. O investigador honesto nao deve deter-se pelo
medo de cometer erros. O remedio para esses erros e um maior,
e nao menor, numero de pesquisas, de modo que os erros dos
pioneiros possam ser corrigidos pelos seus sucessores no campo.

O segundo aspecto a ser por mini examinado pode ser
apresentado por uma referenda a uma resenha literaria recente
na qual fui bastante rude ao comentar uma frase num livro
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escrito por Barbara Wootton, segundo a qual "seja Id quern
tenha a palavra inicial, a ultima esta sempre com o estatfstico".
Afirmei, entao, que esta era uma doutrina muito perigosa por
duas razoes. Em primeiro lugar, importa e muito quern tern
a palavra inicial; nada, em verdade, e mais importante para o
bom exito do empreendimento do que a definifao inicial de
sua natureza e finalidade. A afirma9ao, creio, e verdadeira,
mas o comentario, devo admitir, nao foi razoavel. A expressao
"seja Id quern tenha" nao e equivalente a "nao importa quern
tenha". Pe9O desculpas pelo engano. Minha segunda obser-
va9ao consistia em que 'nao e tanto a ultima, mas a penul-
tima, palavra que pertence ao estatistico, exceto quando seu
veredicto e claramente negativo ou se relaciona a uma propo-
si9ao sobre a existencia, ao inves da significancia, de uma rela-
930 quantitativa".0 E este comentario, suponho, e tao razoavel
quao verdadeiro. A interpreta9ao socio!6gica deve ir alem
da correla9ao estatistica que simplesmente indica uma possibi-
lidade digna de investigacao mais detalhada por outros meios.
Quando digo "possibilidade", refiro-me, e 16gico, nao a existen-
cia de uma rela9ao, a qual pode ser estabelecida estatiticamente
como um fato, mas £ sua explica9ao em tennos de causa9ao ou
processes inter-relacionados. Para isso, o sociologo deve valer-
se de seu conhecimento de como os individuos e grupos de
individuos se comportam e de como os sistemas sociais fun-
cionam. "Uma teoria social plenamente desenvolvida", diz Sir
Alexander Carr-Saunders, "e uma assertiva do que ocorre quan-
do disposi9oes humanas tipicas encontram situa9oes tipicas".7

Verdade sem sombra de duvida, e esta e a razao pela qual o
homem que formula ou que usa a teoria social deve ter um
conhecimento profundo tanto de disposicoes quanto de situa-
9oes. Mas quando Carr-Saunders afirma, na pagina anterior
do mesmo ensaio, que "e, na verdade, pela analogia com nossas
pr6prias mentes que tornamos as a9oes de outros inteligiveis
para nos mesmos", penso que ele faz com que esse processo
de explica9ao ou compreensao dos fen6menos sociais pare9a
^ais individual, irresponsavel e limitado do que realmente e.

Uma expressao muito usada neste contexto e "insight". Mas,
yreqiientemente, refere-se a um processo de comunica9ao ao
J^ves de descoberta. O chamado "insight" e uma inspira9ao
teliz sobre a maneira de tornar um aspecto inteligivel a alguem
Dlais atraves da rela9ao deJe com o que jd havia em mente.

"Sociology and Social Pathology", em The British Journal of So-
, marso de I960, p. 85.
A. Carr-Saunders, Natural Science and Social Science, p. 9.
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E uma especie de traducao numa lingua conhecida do interlo-
cutor e e, portanto, governada pelas potencialidades limitadas
do individuo. Mas, se o "insight" se refere aquele poder de
compreender que o cientista social possui e o cientista natural,
nao, principalmente o poder derivado do fato de que ele e
parte e pedago do mundo que estuda e pode olhar os objetos
dele de dentro, entao, trata-se de uma questao muito menos
puramente pessoal. .Nao e verdade que^omente podemos com-
preender^emogoes, motives e ^itu^coe^qu^j^^e^^un^ntamos.
Se isto fosse verda3e!Tnao so as Ciencias Sociais se reduziriam
a uma fracao de sua estatura atual, mas os jovens romancistas
estariam proibidos de apresentar personagens velhos em seus
romances e os homens seriam incapazes de escrever estorias
s6bre mulheres. O '"insight" sociologo nao surge imediatamente
maduro de seu cerebro puro e espontaneo. Destila-se da expe-
riencia e reflexao acumuladas de homens de todos os tempos
e lugares como registradas em seus estudos das sociedades hu-
manas e expressas em suas acoes. Deve ser o resultado de treino
e disciplina e do cultivo cuidadoso do bom senso. E uma habi-
lidade adquirida, capaz de ser desenvolvida numa especiali-
zacao profissional semelhante aquela encontrada em outras dis-
ciplinas academicas.

Assim, a despeito da enorme enfase sobre o papel do
"insight" e da compreensao na Sociologia — e seria dificil exa-
gerar sua importancia — esta nao deveria levar & conclusao
de que a Sociologia nao pode ser cientifica. Pode, mas deve
ser cientifica de maneira adequada a si mesma, e nao por
imitacao de modelos falsos. A Ciencia, suponho, e conheci-
mento obtido pela coleta e analise de informacao atraves do
uso escrapuloso^de processes suficientemente sistematicos para
capacitar o trabalho feito por um homem a ser repetido por
outro, e seus resultados a serem combinados ou comparados
de modo que, dessa maneira, o corpo de conhecimento possa
crescer. Acredito que a Sociologia possa ser cientifica nesse
sentido, embora a explicagao sociologica consista em ultima
analise na aplicacao, ao problema em exame, do conhecimento
coletivo da disciplina atraves da avaliagao de estudiosas indi-
viduais. E muito melhor reconhecer a natureza verdadeira do
metodo sociologico do que cair vitima do chamado "cientifi-
cismo", "essa adoragao de Moloque, sacrificando a vida a um
idolo da ciencia", como Donald MacRae o chamou, para o
qual a mensuracao e tudo, e tudo o que mensuravel £ digno y
de ser mensurado.8
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8 "Between Science and the Arts", em The Twentieth Century, \
maio de 1960, p. 473.

Isso me conduz as observacoes finais que desejo fazer, as
quais se relacionam mais diretamente com a posigao da Socio-
logia num curriculo universitario. Espero que o que eu disse
tenha deixado claro que a Sociologia nao e um assunto facil
ou uma opgao comoda. O que a torna dificil e sua relativa
falta de aparato. Possui instrumentos para a coleta de dados,
bastante elaborados e eficientes. Tern, tambem, um importante
instrumental de conceitos para uso na classificagao sistematica
de seus dados. A produgao desses instrumentos e, na verdade,
um dos services mais valiosos prestados pela Sociologia as
Ciencias Sociais para o desempenho do que ela tern de de-
pender em boa parte de seus proprios recursos. Mas nao esta
muito bem equipada com aqueles outros tipps de auxilio meca-
nico que agugam a visao do olho humano, alargam o raio de
agao da percepgao alem dos hmites dos sentidos humanos, ou
fornecem esquemas de analise pelos quais problemas compli-
cados sao reduzidos a simples formulas. E verdade que os so-
ciologos estao, cada vez mais, fazendo uso efetivo das tecnicas
de analise multivariacional para deslindar e identificar os fios
de interdependencia e causagao multipla em situagoes comple-
xas. Mas ha um limite ao grau de complexidade com que esses
metodos podem defrontar-se, e os resultados devem sempre abs-
ter-se da explicagao final desejada. No manejo de seus prm-
cipais problemas, relacionados com sistemas sociais considerados
como tun todo, a Sociologia nao pode exprimir as questoes vitais
em formulas algebricas quando lidam com um enorme problema
como o padrao de desenvolvimento economico. Tais instru-
mentos tecnicos nao teriam sido de nenhuma valia a Max Weber
em seu estudo das relagoes entre a etica protestante e o espirito
do capitalismo. Ha muitas variaveis em jogo, e o sociologo deve
atravessar o labirinto sem esse tipo de ajuda.

Mesmo quando o sociologo desce ao nivel microssociolo-
gico e tenta isolar determinadas facetas do comportamento indi-
vidual em pequenos grupos, pode nao ir mais longe. George
Hornans, inspirado por Pareto, tem tentado submeter essa es-
pecie de problema a expressao em proposiQoes de um carater
^uase-equacional, mas os resultados nao sao animadores.9 Nao,
^ sociologo deve nao apenas aprender a aplicar os instrumentos,
aeve aprender a desenvolve-los na ponta dos dedos, e isto leva
ernpo, como qualquer violinista sabe muito bem.

Esta e a razao pela qual e tao importante nao permitir
a Sociologia seja invadida por individuos que confundem

G. Romans, The Human Group, passim.
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preconceitos e previsoes elementares com o cormecimento adqui-
rido a duras penas e a sensibilidade do estudioso genuino. Tais
individuos nao deveriam tentar escrever sobre Sociologia, mas,
de qualquer maneira, deixemos que se aproximem e leiam mtu'to
sfibre Sociologia, Estou certo de que a Sociologia tern muito
o que oferecer como um ingrediente numa educacao geral, es-
pecialmente na educacao geral dos cientistas sociais. E estou
tambem convencido de que sua contribui§ao para um curso
universitario pode comecar desde o inicio; pode ser rapida-
mente apreciada e prontamente absorvida em sua forma ele-
mentar por qualquer um que esteja genuinarnente interessado
e esteja preparado para trabalhar e disciplinar sua mente e
suas emocoes.

Mas quando nos voltamos dos primeiros anos do curso
universitario para o estagio final do mesmo, a posi^ao se toma
mais dificil. Uma materia realmente boa deveria capacitar o
estudante a sentir que tudo o que aprende marca um passo
acima para um nivel mais alto de competencia a partir do
qual, e somente a partir do qual, pode oar o proximo passo.
Estou certo de que a Sociologia pode satisfazer esta exigencia,
Em segundo lugar, deveria ensina-lo como assimilar um novo
processo mental e como manipular um corpo de teoria e uma
bateria de tecnicas; deveria nao s6mente aumentar o conteiido
de sua mente, mas melhorar seu instrumental operacional. Neste
ponto, a Sociologia e um pouco menos satisfatoria do que algu-
mas outras Ciencias porque nao esta tao bem equipada com
um aparato exato e auto-suficiente. fi, portanto, mais dificil
ver-se e medir-se o progresso feito nesta dire9ao. Em terceiro
lugar, a materia perfeita deveria conduzir a uma situacao final
de conhecimento -geral no sentido de que aqueles que nao
desej'em ir adiante e tornar-se especialistas possam partir com
um sentimento de que algo foi alcancado e de que adquiri-
ram algo que podem levar com eles e usar para o resto da
vida com um grau razoavel de certeza. Na Sociologia, nao e
facil alcan9ar-se este ponto ern tres anos; ha um risco de que
a carga intelectual nao esteja empacotada de modo seguro e
pronta para partir quando chega a ocasiao.

Ha, penso eu, duas maneiras de veneer esta dificuldade.
Uma & evitar como uma praga toda tenta9ao de ser enciclo-
pedico e incluir no roteiro de estudos no minimo um assunto
de extensSo e complexidade rigorosamente limitados, cujo es-
tudo deveria oferecer um quadro nitido de como a Sociologia
opera e o que pode fazer. O outro 6 casar a Sociologia, por
algum tempo por vir, com outra disciplina, tal como a Econo-
mia, que esta melhor equipada com instrumentos de precisSo
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e pode obter resultados mais rapidos. Mas e quando se passa
ao estagio pos-graduado que a Sociologia surge como uma
disciplina independente, autoconfiante, mas cooperativa. Aqui,
a pequena elite pode ser treinada para produzir os praticantes
do futuro e quando digo "treinada' tenho em mente um trei-
namento verdadeiramente sistematico, e nao apenas a super-
visao de uma tese. Mas, neste ponto, devo fazer uma parada
brusca, pois percebo que estou em perigo de transformar uma
conferencia publica em reuniao da congrega9&o.
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C A p f T U L O I I I

CIDADANIA E CLASSE SOCIAL

O convite para pronunciar estas conferencias1 me foi agra-
davel tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Mas,
enquanto minha resposta pessoal consistiu num reconhecimento
sincero e modesto de uma honra que nao tinha o direito de
esperar, minha reagao profissional nao foi absolutamente mo-
desta. Parecia-me que a Sociologia tinha todo o direito de
reclamar sua participagao nessa comemoragao anual de Alfred
Marshall e considerei um fato auspicioso o convite feito por
uma Universidade que, embora nao inclua a Sociologia em
seus cursos, deveria estar preparada para recebe-Ia como uma
visitante. Pode ser, e isto e um pensamento inquietante, que
a Sociologia esteja sendo julgada pela minha pessoa. Se assim
o for, estou certo de poder depender de um julgamento escru-
puloso e justo da parte desta audiencia e de que qualquer
merito porventura encontrado nestas conferencias sera atri-
buido ao valor aca.demico da materia enquanto qualquer coisa
que Ihes parecja lugar-comum ou fora de prop6sito sera consi-
derado um produto de minhas caracteristicas peculiares a nao
serem achadas em nenhum de meus colegas.

Nao defenderei a relevancia da materia para a ocasiao
alegando que Marshall foi um sociologo. Pois, uma vez que
ele abandonara seus primeiros amores pela Metafisica, Etica e
Psicologia, dedicou sua vida ao desenvolvimento da Economia
como ciencia independente e ao aperfei$oamento de seus me-
todos proprios de investigagao e analise. Marshall deliberada-
mente escolheu um caminho acentuadamente diferente daquele
seguido por Adam Smith e John Stuart Mill, e o espirito que
regeu esta escolha e indicado pela aula inaugural que ele pro-

1 The Marshall Lectures, Cambridge, 1949. (Conferencias dedi-
a Alfred Marshall.)
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nunciou em Cambridge em 1885. Falando sobre a crenga de
Comte numa Ciencia Social unificada, ele disse: "Nao ha
diivida de que, se tal ciencia existisse, a Economia encontraria,
de bom grado, abrigo sob suas asas. Mas ela nao existe; nem
mostra indicios de sua aparicao. Nao faz sentido esperar por
ela; devemos fazer o que podemos com nossos recursos atuais".2

file, portanto, defendeu a autonomia e a superioridade do me-
todo economico, superioridade esta devida principalmente ao
emprego da moeda como instrumento de medida a qual "se
constitui de tal maneira na melhor medida de motives que
nenhuma outra poderia competir com ela".3'

Marshall foi, como sabemos, um idealista; tao idealista que'
Keynes certa vez afirmou que Marshall "estava muito ansioso
para fazer o bem".4 Atribuir-Ihe, por esta razao, o epiteto de
sociologo seria a ultima coisa a fazer. fi verdade que""alguns
soci61ogos t6m sofrido de semelhante benevolencia, muitas
vezes em detrimento de seu desempenho intelectual, mas nao
me agrada distinguir o economista do sociologo afirmando que
um deveria ser guiado pela razao enquanto o outro ser levado
pelo coracao, ,Pois todo sociologo honesto, como todo econo-
mista sincere, sabe que a escolha de fins ou ideais jaz fora do
campo da Ciencia Social e dentro do campo da Filosofia Social.'
Mas o idealismo de Marshall fez com que 6ste apaixonada-
mente colocasse a Ciencia da Economia a servigo de politicas
ao emprega-Ia — como uma ciencia pode ser empregada de
maneira legitima — para desvendar a natureza e o conteudo
dos problemas com os quais a politica tem de lidar e para
avaliar a eficacia relativa de alternativas para a realizagao de
determinados objetivos. E Marshall tinha consciencia de que,
mesmo no caso daqueles que seriam naturalmente conside-
rados problemas economicos, a Ciencia da Economia, por si
so, nao era capaz de prestar estes dois servigos. Pois £les
imphcavam a consideragao de forcas sociais que estao imunes
ao ataque da fita metrica do economista. Foi, talvez, por este
motivo, que Marshall, em certo sentido, sentiu-se, um tanto
sem razao, desapontado com sens feitos e chegou ao ponto de
expressar seu arrependimento por ter escolhido a Economia
a Psicologia, uma Ciencia que me poderia ter aproximado mais
do pulso e da vida da sociedade e Ihe dado uma compreensao
mais profunda das aspirates humanas.

2 Memorials of Alfred Marshall, edi^So de A. C. Pigou, p. 104.
--• ibid., p. 158.
* Ibid., p. 37.
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Seria facil citar muitas passagens nas quais Marshall foi
levado a falar desses fat6res evasivos de cuja importancia £le
se convencera firmemente, mas prefiro limitar minha atencao
a um ensaio cujo tema muito se aproxima daquele que escolhi

ara essas conferencias. Trata-se de um ensaio que Marshall
m no Cambridge Reform Club, em 1873, sdbre The Future

of the Working Classes; ensaio este transcrito no volume come-
morativo ecfitado pelo Professor Pigou. H& algumas diferencas
entre os textos das duas edicoes as quais, acredito,; devem ser
atribuidas a corregoes feitas por Marshall ap6s o aparecimento
da versao original em folheto.5 Quern me relembrou esse
ensaio foi um colega, o Professor Phelps Brown, que fez uso
dele na sua aula inaugural em novembro passado.0 £ igual-
mente muito adequado a minha finahdade de hoje porque nele
Marshall, ao examinar uma faceta do problema da igualdade
social sob o ^ngulo do custo economico, chegou ate a- fron-
teira alem da qual se encontra o territ6rio da Sociologia.,
atravessou-a e empreendeu uma breve excursao pelo outro
lado. Sua agao poderia ser interpretada como um desafio a
Sociologia para enviar um emissario para ,encontra-lo na fron-
teira e ajuntar-se-lhe na tarefa de transformar uma terra-de-
ninguem num terreno comum. Sou bastante presungoso para
responder ao desafio decidindo viajar, como historiador e socio-
logo, em diregao a um ponto na fronteira economica daquele
mesmo tema geral, o problema da igualdade social.

No seu ensaio de Cambridge, Marshall langou a questao
de "se ha base valida- para a opiniao segundo a qual o pro-
gresso das classes trabalhadoEas tern limites que nao podem
ser ultrapassados". "O problema", disse ele, "nap e se,_gm jl-
tima andlise, todos os homens sera^guais^^jsertamenteLquejnap-
o serao — mas se^progresso^naq^pode prosseguir firmemerite,
mesmb~7que vagarosamente, ate que, deyido"_a^ocup^aH * ao
menos; todo homem sera um^cay^lhelro .^AfjrrnoLjque_pode-e
que' isto^contecera".7 Sua fe se baseav'a na crenca de que o-n. i.in -M — ^-.-^^i— -^— - -5 1_
trago caracteristico das classes operarias era o trabalho pesado
e excessivo, e que o volume de tal trabalho poderia ser consi-
deravelmente reduzido. \ Analisando a situagao," Marshall en:

controu provas de que os artesaos qualificados, cujo trabalho
nao era enfadonho e alienador, ja tendiam para a condigao que

5 Impressao privada de Thpm'as Tofts. As pdginas citadas se referem
a esta edi^ao.

8 Publicado sob o titulo "Prospects of Labour", em Economica,
fevereiro de 1949.

7 op. cit., pp. 3 e 4.
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previra como ultima de todas. jEles ejtao aprendendo, disse
valor a educagao e aojazer ~3g__que "I"_

um mero_ aumento de salaries e conforto
. - . . - c i a - e~um respeito- mas-
culo. por eles_.mesmos e,_..portanto,_um respeito-eortes-pelos
j^fros; estao, cada vez mais, aceitando os deveres-publi_eos_e
priyaclos de>urn tidadao; mais e mais aumentando sejL.dmninio
da^verdade de que sao homeris e nao mdquinas produtoras.
Estao cada vez mais, tornando-se cavalheiros".8 ' Quando o
avan£O tecnico houver reduzido o trabalho pesado a um mi-
nimo, e esse rninimcTfof "dividido~ern~pequenas parcelas enfre
todos, entao "se considerafrnos" as" classes trabalnadoras__,como
homens que tenham trabalho excessive a.fazer,. as classes tra-

lbalhadoras . terao . sido -abolidas".9

Marshall tinha ronjcigncia de_que ele poderia ser acusado
de adptar__as ideias_.dQs_sodalistas cujbs" tfabalKos, como ele

"rnesrrib' nos disse, ele estudara, durante este periodd de.__sua
vidaY'com grandes esperan9as e um desapontomentb ,maior.
Pois, disse ele; "O quadro a ser tragado sera semelhante, em
alguns aspectos, iqueles que os socialistas nos tern mostrado,'
aquele noore conjunto de ehtusiastas ingenuos que atribuiram

*& todos os homens uma capacidade ilimitada para aquelas vir-
J tudes que encontraram em si mesmas".10 Sua replica era que

"" .era seu sistema. dif eria-fundamgntalmente do scicialismQ',— pois
_preservaria os elementos essenciaiiT de um me.rcaclo-liv_i'e.__Afir-

"
sua~f6rca-de-coerca.Q,_caso seus ideais devessem ser reajizadgs.
Deve obrigar as criar^as a frequentarem a escola porque 6~
ignorante nao pode" apreciar, e, portanto, escolher livremente^

i as boas coisas que diferenciam a vida de cavalheiros daquela
das classes operarias. "Esta obrigado a corhpeli-los e ajuda-los
a tomar o prirrieiro passo adiante; e esta obrigado a ajuda-los,
se desejarem, a dar muitos passos a frente".11 Notem que so-
mente o primeiro passo e obrigatorio. A livre escolha preside
os demais tao logo a capacidade de escolher seja criada.

8.The Future of the Working Classes, p. 6.
9 ibid., p. 16.
J0 ibid., p. 9. A versao revista desta passagem ofercce uma dife-

significativa. Diz assim; "O quadro a ser tra^ado sera semelhante,
em muitos aspectos, aqueles que alguns socialistas nos t^m mostrado,
socialistas ^stes que atribuiram a todos os homens..." A condenacao
e" menos arrasadora e Marshall jd nao mais se refere a Socialistas,
en masse e com "S" maiiisculo, no pret^rito. Memorials, p. 109.

i1 ibid., p. 15.
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O ensaio de Marshall foi construido com base numa hipo-
tese socio!6gica e nurri calculo econfimico. O calculo oferecia
a resposta a seu problema inicial ao mostrar que se poderia
esperar que os recursos mundiais e a produtividade seriam sufi-
cientes para fornecer as bases materials necessarias para capa-
citar cada homem a tornar-se um cavalheiro. Em outras pala-
vras, poder-se-ia arcar com o custo de oferecer educa9ao uni-
versal e eliminar o trabalho excessive e pesado. Nao havia
nenhum limite intransponivel ao progresso das classes ope-
rarias — ao menos neste lado^do ponto que Marshall descreveu
como o objetivo. Ao calcular esses dados, Marshall empregou
as tecnicas comuns do economists, embora as tivesse aplicando
a um problema que envolvia um alto grau de especula9ao.

'̂ A hipotese socio!6gica nao jaz tao claramente na super-
fide. Um pouco de escava9&o se torna necessaria para des-
cobrir sua forma. A essencia da mesma se encontra nas pas-
sagens acima citadas, mas Marshall nos da uma pista adicional
ao sugerir que, quando dizemos que urr^ hprn_erri pertence as
classes trabalhadoras. "pensamos no efeito gu^_seu^abaUK)
jHS^HS^sfelS-fi.!6—^0— inv,es_dcCefeito«que^...ele prpduz_ern jeii
trabalho".12 Certamente, isto nao e um tipo de defini9ao que
'espe^ariamos de um economista e, na verdade, dificilmente
seria justo trata-la como uma definigao ou submete-la a um
exame pensado e critico, O objetivo da frase era apelar para
a irnagina9ao e apontar para a dire9ao geral dentro da qual o
pensamento de Marshall se movia. E aquela diregao se afas-.
tava de uma avaliac.ao quantitativa dos padroes de vida em

. termos de bens consumidos e servi9os recebidos em dire^ao
de uma avaliagao qualitativa da vida como um todo em termos
dos elementosl essenciais na civiliza9ao ou cultura. Marshall
aceitava como certo e adequado um raio amplo de desigual-
dade quantitativa ou econ6micas mas condenava a diferencia9ad
ou desigualdade qualitativa entre o hpmem que era "por ocu-
pa9ao, ao menos, um cavalheiro" e o individuo que nao oHf6sse.
Podemos, penso eu, sem violentar o'pensamento de Marshall,

^ substituir a palavra "cavalheiro" pela expressao "civilizado".
Pois esta claro que estava tomando como o padrao de vida_

•f civilizada as conduces consideradas por sua geracao como - apro-'
priadas a um cavalheiro. Fodemos ir mais adiante e dizer 'que,

> a reivindica9ao de todos para'gozar dessas condi9oes~e uma^
exigencia para ser admitido numa participagao na heran^a .so- f .
cial, o que, por sua vez, significa uma reivindicac.ao para serem ^

1? fold., p. 5,
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admitidos como membros completes da sociedade, isto e, como
cidadaos.

Tal e a hipotese sociol<5gica latente no ensaio de Marshall.
J'ostula que ha uma especie de igualdade humana basica asso-
ciada com o conceito de participjigao inte gralna^cgmiinidade
— ou, como eu diria, de cidaBania -^cTqual nao e inconsistente
com as desigualdades 'queororenciam os varios siveis econ6-
micos na sociedade. Em outras palavras, a desigualdade_do.
sistemajJe classes_socjais _pode sex. aceitAyeLdesHelqiie^ajigual-
daje^BeLjcidadania sejareconhecida. Marshall nao identificou
,a vida de unTcavalheiro com o status de cidadania. Se assim
o fizesse, estaria expressando seu ideal em termos de direitos
legais aos quais todos os homens tern direito. Com isto, por
sua vez, o Estado assumiria a responsabilidade de conceder
aqueles direitos, o que levaria a atos de interferencia. por
parte do Estado, interferencia esta. deploravel aos olhos de
Marshall. Quandp ele mencionava cidadania como algo qae
art£saos^qua^icaBo7^pr^i"dein~^a^eciar no_ curso de sUaTxans-
forma.c,ao_^m_ cavalEeiFos,""ele""se referia spmente as obrigagoes
e^ao^aos^jiireitps jda" cidadania. file a concebeu- como^um '
modo de viver' que~ Brbtasse de

~ " ~ ~ ' J "
0_ r »,«,~9e foraTfile reconheceu somente

um^clireito incoTItestavel, o direito das criangas serem educa-
das, e neste unico caso ele aprovou o uso de poderes coerciyos
pelo Estado para atingir seu objetivo. file dificilmente poderia
ir alem sem colocar em perigo seu pr6prio criterio de distingao
entre seu sistema e o socialismo sob qualquer forma — a pre-
servagao da liberdade do mercado competitivo.

Nao obstante, sua hip6tese sociologica pemianece tao pro-
xima do amago de nosso problema atual quanto ha tres quar-.
tos de seculo — na verdade, mais pr6xima ainda. A igual-
dade humana basica da participagao, por ele sugerida, na minha
opiniao tem sido enriquecida com nova substancia e investida
de um conjunto formidavel de direitos. Desenvolveu-se muito
alem do que Marshall previra ou teria desejado. Tem sido,
sem duvida, identificada coift^ojitatus de cidadania. E ja era
tempo de examinarmos sua hipotese e revermos suas perguntai
para vermos se as respostas ainda sao as mesmas, E ainda
verdade que a igualdade basica, quando enriquecida em subs-
tancia e concretizada nos direitos formais da cidadania, e con-
sistente com as desigualdades das classes sGciais? Sugerirei
que nossa sociedade de hoje admite que osvdois ainda sao
compativeis, tanto assim que a cidadania em si mesma se tenr
tornado, sob certos aspectos, no arcabougo da desiEualdade
social legitimizada. JE ainda _verdade ^que a igualdade
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£nada_e preservada sem invadir a liberdade do mer-
jjaau^juiripeMtiyo?^ Obyjaniente, istg_nao _e jyerdac]e^ Nosso

, sistema de hoje e francamente _um sistema socialiste^ nao dp_
• tipo cujos~autores estao, co^no Marshall,.ansipsps__para diferen.-
I ciar-lo"db~ socialismo. "Mas^_jgualrnente 6bvio_que o_ mercado_
1 ainda~"fuhcipha "Behfro de certos limites. E^isto uma caracte-
jnsrica inevitavel da^ cidajlajTJjonoderna — inevitavel e_irreyer%
siveir'Finalmente, eu^gostaria de_colocar a pergunta iniciaLde _
Marshall sob nova forma^ Ele inquiriu se havia limites alem
dos quaijf^cT pjogresso_^as__classes _operarias- nao-poderia-ir,- e-
ele pensava em limites impostos pela produtividade_e_ pelos
^_ J. _ L_ . —L ——*f~~ ' J. —K.

recufsbs haturais. Terguntarei se parece haver limites alem dos
"quais a tendencia moderna em prol da igualdade social nao
•pode chegar ou provavehnente nao ultrapassara, e estarei pen-
sando nao em custo economico (deixo esta questao vital para '
os economistas), mas nos limites inerentes aos principios que ,
inspiram essa tendencia. Mas^a_tendencia_moderna~em-direGao~
d^ igualdade_social'

direitos necessaries' a liberdade individual — Hberdade de ir
e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fe, o direito a pro-
priedade e de concluir contratos validos e o direito a justiga.
Este ultimo difere dos outros -porque e o direito de defender
e afirmar todos os direitos em termos de igualdade com os
qutros e pelo devido encaminhamento processual. Isto nos mos-
tra que as instituigoes mais intirnamente-, associadas__cgm os
direitos civis sao os tribunals de justiqa. ^ffior
je_deve entendei o direito de particjpar fio exerciciodg pocTer
politico, como um membroae um organismo investiSo~~da
L— — -- — — ~-* t_?

autoridade,, politica ou como um eleitor dp^ membros de tal
organismo.t As institui?6es corre^pon^lentes=s_a.Oi;Oulnarlamento e
conselhos do Governo local. /G elerneri^^c<;i
judo ^j) que yai desde . p^ dire\fo^aZluiTrjnjnimo
econ6mico e

ultimbsr25.0__anos., Minha tarefa inicial, portanto, deve ser a
de preparar o terreno para um ataque aos problemas de hoje
atraves da escavagao do subsolo da historia passada.

O Desenvolvimento da Cidadania ate o Fim do Seculo XIX

Estarei fazendo o papel de um sociologo tipico se comegar
dizendo que;pretendo dividir o conceito de cidadania em tres
partes., Mas a analise e, neste caso, ditada mais pela historia
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na jieranga social ̂ e levar a vida de um jser civilizado de ac6rdp
com ps padroes que prevalecem na_sj3@iedade. 'As instituig5es

i mais intimamente ligadas com ele sao o jistema educacional
j e os sen^asi.so£iais;13

/a^R>Nos~velhos-tempos, esses tr_es_-dir.eitos__estavam fundidos
J num so. Os direitos se confundiam porque as instituigoes es-
V tavam amalgamadas.| Como Maitland disse: "Quanto mais re-

vemos nossa historia, tanto mais impossivel se torna tragarmos
uma linha de demarcagao rigorosa entre as varias fungoes dp
Estado — a mesma instituigao e uma assembleia legislativa1,
um conselho governamental e um tribunal de justiga... Em
toda parte, a medida que passamos do antigo para o moderno,
vemos o que a Filosofia da moda charna de__di£erenciagao".14

Maitland se refere nesta j^assagem a fusao das instituigoes e!

direitos politicos e civis. /Mas os direitos sociais do individuo •
igualmente faziam parte do mesmo amalgama e eram origi-
narios do status que tambem determinava que especie de -jus-

*v tiga ele podia esperar e onde podia obte-la, e a maneira pela
-qual podia participar da administragao dos negocios da comu^

, ^nidade a qual pertencia. "Mas esse status nao era de cidadania
\ f j n o moderno sentido da expressao. Na sqciedade feudal, o

$* • status era a marca distintiva de classe e a medida de desigual-
1,-y dade. 1 Nao havia nenhum codigo uniforme- de direitos e de-

i veres com os quais todos os homens — nobres e plebeus, livres
e servos — eram investidos em virtude da sua participagao na
sociedade. fNao havia, nesse sentido, nenhum principio sobre
a jgualdade dos cidadaos para contrastar com o principio da
desigualdade de classes.| Nas cidades medievais, por outro lado,
exemplos de uma cidadania genuina e igual podem ser encon-
trados. Mas seus-direitos e deveres espfecificos eram estrita-
mente locais, enquanto a cidadania cuja historia tento recons-
tituir e, por definigao, nacional.

Sua evolugao envolveu um processo duplo, de fusao e de
separagao. A fusao foi geogrifica e a separagao, funcional. O
primeiro passo importante data do seculo XII quando a jus-
tiga real foi estabelecida com f5rga~e£etiva para definir e de-
fender os direitos civis do individuo) — tais como o eram entao^
— com base nao em costumes locais, mas no direito consuetu-^
dinario do pais. Como instituigoes, ps tribunais eram nacionais,

13 Segundo esta terminologia, aquilo que os economistas, alguraas f
vczes, denominam de "renda derivada dos direitos civis" seria cha-
mado "renda derivada dos direitos socias". Cf. H. Dalton, Some Aspects
of the Inequality of Incomes in Modern 'Communities, parte 3, capi-
tulos 3 e 4.

i* F. Maitland, Constitutional History of England, p, 105.
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mas especializados. Seguia-se- o parlamento, concentrando em
si os'poderes politicos do Govemo nacional e descartando-se
de todbs menos um pequeno residue das fungoes judiciais que
inicialmente pertenciam a Curia. Regis', aquela "especie de pro-
toplasma constitucional' do qual, com o correr do tempo, sur-
ffirao os varies conselhos da coroa, as camaras do Parlamento
O ,
g_os tribunais de justiga".15 Jinahnente, os direitos sociais que
se tinham enraizado. na participacao na comunidacle lia vila

cidacle^e nas guiHas^iQrarrT gmdatiyamente dissoMdos pel"
mudahca ecgnomiga ate c[ue nada jestou senao a~~FoQrJLflt£>|

"uma vez mais uma instituigao especializada que adquiriu uma
base nacional, embora continuasse a ser administrada localmente.
-? I Duas coiiseqiiencias importantes se seguiram. Primeiro,

jnstjtmgo.esj^das. quais ps tres elementos da^dida.-
sg^desligaTam, tornou-^e^pjjssiy^eL.para cada

==^___ minbo^proprio^ viajarjd_Q_puma velociclade
^Qb^a^dkegaQ^.de^seus^prQprios^pEiHeipios^pAculiares.

Antes de decorrido muito tempo, estavam distantes um do
outro, e somente no seculo atual, na verdade, eu poderia dizer
apenas nos ultimos meses, e que os tres corredores se aproxi-
maram um dos outros.

--. Em segundp lugar, as instituigoes que eram de carater
nacional e especializado nao poderiam pertencer tao intima-
mente a vida dos grupos sociais que elas serviam como aquelas
que eram locais ou de um carater geral. A distancia do Parla-
mento era devida ao tamanho de sua assembleia; a distancia
dos tribunais era devida aos tecnicisrnos do direito e de seu
processo que fez com que o cidadao ordinario tivesse de langar
mao de especialistas para orienta-lo quanto a natureza de seus
direitos e para auxilia-lo a obte-los. Tem-se frisado repetida-
mente que, na^ Idade Media, a participagao nos negocios pu-
blicos era mais um dever do que um direito. Os homens de-
viam sequito e servigo ao tribunal apropriado a sua__classe e
redondeza, O tribunalpertencia a eles, e eles ao tribunal, tendp
eles acesso a ele porque este precisava deles e porque eles
tinham conhecimento do que ai se passava. Mas o resultado
do processo duplo de fusao e separagao era que o mecahismo
que. dava acesso as instituigoes das quais dependiam-osxiireitos
de cidadania tinha de ser montado novamente/ No caso 36s
direitos politicqs,_a_ questao se cifrava-ao-4ireito de. voto. e a

,, habilitagao para candidatar-se ao Parlamento. Noxcaso._dos,. di-
reitos civis, a materia dependia da jurisdigao dos varies tribu-

• , nais, dos privilegios da profissao de advogado e,_acima de

15 A. F. Pollard, Evolution of Parliament, p. 25.
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de arcar com as custas do' litigio. No caso/
"o centro do palco e ocupado pela Law"of

Settlement and Removal e as varias formas do teste de meibs.
Todo esse aparato se combinava para decidir nao simplesmente
que direitos eram reconhecidos em principio, mas tambem ate
que ponto os direitos reconhecidos em principio podiam ser
usufruidos na pratica.
'' ^ Quando os tres elementos da cidadania se distanciaram
uns^doVoutfosTiogo passaram tPparecer jlem&ntQs-estEanhos

si. CTclivorcio entre eles era tao completo que e gos-
sivel, sem destorcer os fatos historicos, atribuir o periodo de
formagao da vida de cada um a um seculo diferente — os^di-.
reitosjciyis ao seculo XVIII, os policicos ao XIX e ps sociais
_ s e r
uma efesticidade razoavel, e ha algum entrelagamento, especial-
mente entre os dois ultimos.

Para fazer-se com que o seculo XVIII abranja o periodo
formativo dos direitos civis, deve-se estende-lo ao passado para
incluir o Habeas Corpus, o Toleration Act, e a abolicao da

ftm , „ " —""- * ___ _. — LIUX-^—1 ^ ,; ^, f* 1̂ — ,̂ 3*+~w->^

censura da imprensa; e deve-se estende-lo ao future para incluir
a~EmaHcipaga'o"~Gat'61ica, a revogagao dos Combination Acts
e o bem sucedido final da batalha pela liberdade de.jmprensa/
associada com os nomes de Cobbetf e Kichafd~"Carlile. PoHia,
entao, ser descrito mais exatamente, embora de maneira menos
breve, como o periodo compreendido entre a Revolugao e f>
primeiro Refoiyn^Act. Ao final daquele periodo., quando os
direitos pplitl'cos fizeram sua primeira tentativa infantil de vii
a tona em "1832, os* direitos civis ja eram uma conquista do
homem e tinham,^em seus elementos essenciais, a mesma apa-
rencia que tern Hoje./lfi "A tarefa especifica da fase inicial da
epoca hanoveriana", escreve Trevelyan, "foi o estabelecimento
do reino do direito; e aquele direito, com todos os seus grandes
erros, constituia, no minimo, um clireito de liberdade. Sobre
aquela fundagao solida, construiram-se todas as reformas subse-
qiientes.17 £ste feito do seculo XVIII, interrompido pela Revo-
lugao Francesa, e completado apos a mesma, foi em grande
parte o trabalho dos tribunals, tanto em sua labuta diaria quantq
numa serie de processes famosos em alguns dos quais lutavam
contra o Parlamento em defesa dos direitos individuals. O ator
mais celebrado nesse drama foi, suponho, John Wilkes e, em-
bora possamos deplorar a ausencia daquelas nobres e santas

16 A excegao mais importante e o direito de greve, mas as con-.
di§5es que tornaram esse clireito vital para o trabalhador e aceitavel
perante a opiniao politica ainda nao tinham surgido de modo efstivo.

:|T G. M. Trevelyan, English Social History, p. 351.
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qualidades que gostariamos de achar em nossos herois nacio-
nais, nao podemos reclamar se a causa da liberdade e, algumas
vezes, patrocinada por um libertino. .
.» No setor economico, o .direito civil basico e o_ direito_a K
trabalhafTisto e, o de seguir a ocupagao de -seu gosto no lugar, [A

-de escolha,-sujeito- apenas'A legitima exigencia do treinamento_A,,
tecnico preliminar. Este direito tinha sido negado pela lei e ''
pelo costume; de um lado, pela Elizabethan Statute of Arti-
ficers, a qual destinava certas ocupagoes a certas classes .sociais
e, do outro, por regulamentos locais, que reservavam emprego
numa cidade aos habitantes da cidade, e pelo uso do apren-
dizado como um instrumento de exclusao ao inves de recruta-
mentofl O reconhecimento do direito acarretava a aceitagao
formal de uma mudanga de atitude fundamental. -A velha
premissa de que monopolios locais e grupais eram do interesse
publico porque "o comercio e o trafego nao podem ser man-
tidos ou aumentados sem ordem ou Governo"18 foi substituida
pela nova suposigao segundo a qual as restrigoes eram uma
ofensa a liberdade do sudito e uma ameaga a prosperidade da
nagao. Como no caso de outros direitos civis, os tribunals de
justiga desempenharam um papel decisive em promover e re-
gistrar o avango do n6vo principio. O Direito Consuetudinario
era suficientemente elastico e perrnitia aos juizes aplica-lo de
urna maneira que, quase imperceptivelmente, levava em consi-
deragao as mudangas gradativas em circunstancias e opiniao
e, eventualmente, instalarani a heresia do passado como a
ortodoxia do presente. O Direito Consuetudinario e em grande
parte uma questao de bom senso, como testemunha a sentenga
passada pelo Juiz Holt no caso do Prefeito de Wintoa. versus
WiUcs (1705): "T6da pessoa tern a liberdade de viver em
Winchester; como pode entao ser impedida de usar os meios
legais para la viver? Tal costume e prejudicial aos implicados
e ao pubu'co".13 O costume se constituiu num dos grandes obs-
taculos a mudanga. Mas, quando o costume antigo no sentido
tecnico estava nitidamente em desacordo com o costume con-
temporaneo no sentido do modo de vida geralmente aceito, as
defesas daquele comegaram a ceder rapidamente ante os ata-
ques do Direito Consuetudinario que tinha, desde 1614, expri-
rnido sua repugnancia a "todos os monopolios que proibem
quern quer que seja de trabalhar em qualquer ocupagao legal".20

18 City of London Case, 1610. Cf. E. F. Heckscher, Mercantilism,
°1- I, pp. 269-325, onde a historia completa e narrada com iniimeros

detalhes
" King's Bench Report (Holt), p. 1002.
20 Heckscher, op. cit., Vol. I, p. 283.
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O outro obstaculo era a lei escrita, e os jufzes deram alguns
golpes engenhosos mesmo contra fiste oponente ternivel. Em
1756, Lorde Mansfield descreveu o Elizabethan Statute of
Artificers como uma lei penal que restringia o direito natural
e contraria ao Direito Consuetudinario do reino. file acrescen-
centou que "a politica sobre a qual se baseou esta lei se tern
tornado, como a experiencia o indica, duvidosa".21

Pelo inicio do seculo XIX esse principio da liberdade eco-
nomica individual foi aceito como axiomatico, E bastante
conhecida a passagem citada pelos Webbs do relatorio do
Select Committee de 1811, segundo a qual:

nenhuma interferencia do Legislative na liberdade de comercio,
ou na completa liberdade de cada individuo dispor de seu tempo
e de seu trabalho na maneira e nos termos que julgue melhor
atender a seus interesses, pode ocorrer sem violar principles
gerais da raaior importancia para a prosperidade e felicidade da
comunidade.22

A revogagao das leis elisabetianas se deu prontamente
como o reconhecimento tardio de uma revolugao que ja havia
ocorrido.r -A historia dos direitos civis em seu periodo de formacao
e caracterizada pela adigao gradativa de novos direitos a um
status ja existente e que pertencia a todos os membros adultos
da comunidade;— ou talvez se devesse dizer a todos os homens,

^-pois o status das mulheres ou, pelo menos, das mulheres casa-
das era, em certos aspectos importantes, peculiar^ £sse carater

^dempcratico_ou universal do statusjte originou natarakneate^o
fato de que era essencialmente o status de liberdade' e, ha
Inglaterfa^c^s^cTfl^XVj'I^^3^rgs^g^^ns_eram liyre&U O
status servil, ou servitude por sangue, tinha-se proloiigadg como
um anacronismo patente nos dias de Elisabete, mas desapa-
receu logo depois. \ Essa rnudanga_dQ_trabalho_sei-yil—para o
livre foi descrita pelo "Professor Tawney como "um~maico_fun-
.^mor.f-,-,1—~~ j -i • - sociedade jeconomica_ _ _ _
quanto political e como "o triunfo final 3o Direito Consuetu-

"3inario^em-regr6es"das quais tinha sido excluido havia quatro
seculos. Dai em diante o lavrador ingles "e um membro de

""uma sociedade na qual ha, nominalmente pelo menos, uma

21 ibid., p. 316.
22 Sidnev e Beatrice Webb, History of Trade Unionism- (1920),

p. 60.
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lei para todos _ps homensl*.23A^_____w___ ^
res haviam conquistado pelo/e"xoclo panTas cidades livres _
sou a ser sua por_direito.>Nas cidades, os termos "liberdade"
e^eidajd5nia^eram semelhantes. (Quando a liberdade se tor-
riou universal, a cidadania se transformou de uma instituicao

|( local numa nacional., ^ -^__
v^^AA ;̂ isJ6^^d5s^^irei '̂:'°'p&litr6os-- ctrfere tanto~no-- tempo,

como jio carater.' O periodo de formacao .comegou, como
afirmei, no inicio do seculo XIX, quando os direitos civis li-
gados ao status de liberdade ja haviam conquistado substancia

"suficiente para justificar que se £ale de um status geral de cida-
dania. E, quando comegou, consistiu nao na criac.ao de novos
direitos para enriquecer o status ja gozado por todos, mas -na_
doacao de velhos direitos a novos setores da pgpulagaoJLNo
seculo XVIII, os direitos poTiticos eram defiSentes^ nao em
conteudo, mas na distribtu^ao — deficientes, isto e, pelos pa-
droes da cidadania democratica. A Lei de 1832 pouco fez, num
sentido puramente quantitative, para remediar esta situagao.
Depois de aprovada, os eleitores ainda somavarn menos de um
quinto da populafao masculina adulta. JO direito de voto era
ainda um monopolio de grupos, mas tinha dado o primeiro
passo para tornar-se ..um monopolio de um tipo aceitavel para,
as ideias do capitalismo do seculo XIX — um monopolio que:
se poderia, com algum grau de credibilidade, descrever comoj
aberto. e nao fechado^" Um monopolio de grupo fechado e
aquele no qual ninguem pode penetrar por seus proprios es-
forcos; a admissao depende da vontade dos membros do grupo.
A descrigao se aplica a uma parcela consideravel do voto dis-
trital antes de 1832; e nao se encontra muito longe da verdade
dos fatos quando aplicada ao direito de voto~apoiado no direito
de usufruto da terra.lOs usufrutos nem sempre sao concedidos
de rnao beijada mesmo que se disponha de meios para compray
los, especialmente numa epoca em que as familias consideram
suas propriedades imoveis como o fundamento tanto social
quanto economico de sua existencia.1 Portanto, a Lei de 1832,
pela aboli5ao dos distritos desprovidos de recursos e pela am-
plia^ao do direito de voto aos arrendatarios e locatarios de
oase economica suficiente, rompeu o monop61io ao. reconhecer
as reivindicagoes politicas daqueles que podiam oferecer a evi-
dencia de sucesso na luta econdmica.i

Esta claro j]ue,,^se— sustentasmes— que^no^seculQ _XIX, _a.
na forma de direitos civis era universal, os direitos

S3 R. H. Tawney, Agrarian Problem in the Sixteenth Century
pp. 43-44.
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/ politicos nao estavam incluidos nos direitos da cidadania. tCons-
{ titui'a o privilegio de uma ' classe" economica limitada' cujos

limites foram ampliados por cada Lei de Reforma sucessiva.
\Pode-se, nao obstante, argumentar que" a cidadania, nesse pe-
riodo, nao era vazia de significado politico. Nao conferia um
direito, mas reconhecia uma cauacidade. Nenhum cidadao sao
e respeitador da lei era impedido, devido ao status pessoal, de
votar. Era livre para receber remuneracao, adquirir proprie-
dade ou alugar uma casa e para gozar quaisquer direitos poli-
ticos que estivessem associados a esses feitos econdmicos. Seus
direitos civis o capacitavam a fazer isso, e a reforma eleitoral
aumentou, cada vez mais, sua capacidade para praticar taisatos. _

j. Foi, como veremos, pr6prio da sociedade capitalists _do
J_seculo XIX tratar os direitos .politicos como um produto secun-
I dario dos direitos civis. Foi igualmente_pr.6prio do seculo _XX
^ abandonar essa posicao e associar os direitos politicos direta e

independentemente a cidadania como ,tal' Essa mudanca vital
de principio entrou em vigor quando a Lei de 1918, pela^
adocao do sufragio universal, transferiu a base dos direitos
politicos do substrato economico para_£_£fa£us pessoal. Digo
"universal" deliberadamente para dar entase ao grande signifi-
cado dessa reforma independentemente da segunda, e nao me-
nos importante, reforma levada a efeito ao mesmo tempo —
principalmente o direito de voto da rrmlher. Mas a Lei de '
1918 nao estabeleceu, por complete, a igualdade politics de '
todos, em te'rmos de direitos de cidadania. Subsistiram alguns
remanescentes de uma desigualdade com base em diferengas
de substrato economico ate que, apenas no ano passado, o voto
plural (que j'a tinha, sido reduzido ao voto duplo) foi final-
mente abolido. "

Quando situei cada um dos periodos formativos dos tres
elementos da cidadania num detenninado seculo — os direitos
.civis no XVIII, os politicos no XIX e os sociais no XX — afirmei
iq.ue houve um consideravel entrelacamento entre os dois ul-
timos. Proponho limitar o que tenho a dizer sobre os direitos
"sociais a esse entrelacamento a fim de que possa completar
minha revisao hist6rica ate o fim do seculo XIX e tirar — ' '

i ^ T A / I - ""pnnr-nicnof r*m*tm.
.^It,c4. OLC; u inn uo seculo A1X e tirar minhas

conclusoes desse perfodo antes de voltar minha atencao para
a segunda partede^n£U_temas-4im-est-udo-de-nossas-eSperiencias f

3 atuais^de seus antecedentes imediatos. Nesse segundo ato do/
, drama, os direitos sociais desempenbarao o papel principals/
y~Y A participagao ̂ as comunidades Jocais e associacg.eer'fun-
f cigMis constihn^a^^te^og|gmal-.clg^

^*Toi ^mplementada e progressivline^e^siibstitGia'a por uma

^
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PoorLaw (Lei dos-Eobres) e jrm_slsMma de regulajnentagao d^
^ concebidos num^lano^pacipjmL^^ajiKriinis-[salarios que_ipraiu uumjcuj.u.ya ^m^ -̂j....̂ ,̂̂  .̂._.

bracios localmente. Este ultimo — o sjstema de regulamentaca'6
^le salarios — entrou rapidamente em decadencia no seculo
XVIII, nao apenas porque a mudanga industrial o tornou im-
possivel do ponto de vista administrative, mas tambem porque
era incompativel com a nova concepgao de direitos civis na
esfera economica, com sua enfase no direito de trabalhar onde
e em que fosse do agrado do individuo e sob um contrato
livremente estipulado./ A regulamentagao de salarios infringia
^sse principio individualista do contrato de trabalho livre.

A Poor Low se encontrava numa posigao um tanto am- .-
bigua. A legislagao elisabetiana tinha feito dela algo mais do v
que um meio para aliviar a pobreza e suprimir a vadiagem, e \^
seus objetivos construtivos sugeriam uma interpretagao do be/n- ̂
estar social que lembrava os mais primitivos. porem mais
genuinos, direitos sociais de que ela tinha, em grande parte,
tornado o lugar. -A Poor^ Law elisabetiana era^afinal-de-eentasr
um itejojium-asipkLpro grama de planejarnento ^c^n_6n3icQ_cuiP_,

-, ™Aom social, _e—siinJjjf t tzn. . gRra T i a n _ e f ^ ^ _ ^ _ .̂
greservara existente com um mmimo_de_niudanca_essenciaL
AmeHI3a que o padrao da velha ordem foi_di^splvido pelo
impeto de^jrma_e^p^irm2i^TOmpetitiva~e~ o~plano se desintegrou,
a Poor LfjuTficou numa posigao^pfivile^giada como sobrevivente
uriica da qual, gradatiyamente, se originou_a_ideia dos direitos
sociais.y~Masr^io ftrn do seculo XVIII, houve uma luta final
entre a velha e a nova ordem, entre a sociedade planejada (ou
padronizada) e a economia competitiva. E, nessa batalha, a
cidadania se^-diwdiucontra si mesma; os direitos sociais se
aliaram a'velha e os civis a nova. \

EmTerj livro Origins of our Time, Karl Polanyi atribui ao
sistema Speenhamland de assistencia aos pobres uma importan-
cia/que alguns leitores ppaem achar surpreendente. Para Po-
lanyi^parece marcar e^simbolizar o fim de uma epoca. Por seu
intenne^ior-a-velria ordem reuniu suas forgas que se esvaiam e
langou um ataque ao territ6rio inimigo. Dessa maneira, pelo
menos, e como eu descreveria sua significancia na historia da
cidadania. O sistema Speenhandand oferecia, com efeito, um

^salario minimo e salario-familia garantidos, combinados com o
direito ao trabalho ou sustento. Estes, mesmo pelos padroes

"^iodernos, constituem um conjunto substantial de direitos so-
ciais, indo muito alem do que se poderia considerar como ter-
reno pr6prio da Poor Law. E os criadores do projeto tinham
plena consciencia de' que se invocava a Poor Law para realizar
aquilo que a regulamentagao de salarios ja nao mais podia
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conseguir. Pois ^PoorLaw se ^ ^ o s
de um sistema qujtentara~gjustar_a^renda..reaLasjecfiSsidades
sqciais^ e ao status doj:idadao e nao_apenas-ao-vaJoi^de^irie£cado
de-seu_traiialho. Mas essa tentativa .de injetar um elemento de
previdencia social na pr6pria estrutura dp sistema salarial atra-
ves da instrumentalidade da Poor Law estava condenada ao
fracasso nao somente por causa de suas conseqiiencias praticas
desastrosas, mas tambem porque era extremamente ofensiva ao
espirito predominante da epoca. . is, '

Neste breve episodio de nossa.Jlistoria, vemos a Poor Law
_cmno-a~de&^0ra_agrjBssiiia_jiQ5-jdij^^
Na fase seguinte, encontramos a agressOFa-recha^da\para muito
abaixo de sua posi9ao original. Pela Lei~de=^8M^af 'Poor Law. ~ = ^ r a w
renunciou a todas suas reivindicagoes de invadir o terrene do
sistema salarial oit de_ interferir rias fprgas do mercado livre.
Oferecia assistencia somente aqueles que, devido a idade e a
doenca, eram incapazes de continuar a luta e aqueles outros
fracos que desistiam da,Juta_ admitiam a derrota e clamavam
porMnisericordia^ O movimento experimental em prol do con-
ceito de previdencia social mudou de direcao. Porem, mais,
do que isso, os direitos sociais rninimos que restaram foram
desligados do status da cidadania. ,jA Poor Laid tratava as rei-
vindicacoes dos pobres naocomo uma parte integrante-de" seus
direitos de cidadao, mas como uma alternafiva~ge1es _^ corno
reivindicacoes-q,uempoderiam_ser _atendj3as somente se deixas-
sem inteiramente de ser cidadaos. PoTsT 5s^ndjgente;s— abriam
mao, na^pFatica,-,do_direito civil da Hberdade jgessoaljdevido
ao ihternamento_na^.casa--de^tml5all:ia~e ^ erajrroOTigaHos^or lei
a abrir mao de quaisquer— d^itoF^oliticosj que^possuissem.
Essa incapaci3a3e permaneceu em existencia ateT.918, e, talvez/
nao se tenha dado o devido valor a sua abolicao definitiva. O
estigma associado ajassistencia .aos pobres exprimia os senti-
mentos profundos de um povo que entendia que aqueles que
aceitavam assistencia deviam cruzar a estrada que separava a
comunidade de cidadaos da companhia dos indigentes.

A Poor Law nao constitui um exe.mplo isolado desse di-
vorcio entre os direitos sociais e o status de cidadania. 5 Os
primeiros Factory Acts" mostram a mesma tendencia. Embora,
de fato, tenham levad'o a uma melhoria das condicoes de tra-
balho e a urna redu9ao das horas de trabalho em beneficio de
todos aqueles empregados nas indiistrias por elas regidas, ne-
garam-se, meticulosamente, a dar essa protecao diretamente ao

0 Leis que regulamentavam as atividades fabris (N. do T. ).

x
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homem adulto — o cidadao par excellence, E assim o fizeram
por respeito a seu status como cidadao com base na^aie^agap
de que in£didas-prfltej±^ag coercivas afrontavam o direito c^
de efetuar um contrato de trahalho livre. A protec.ao se limi-
tava is mulneres e criangas, e os defensores dos direitos dasava s ,
mulheres logo perceberam o insulto implicito. _Aj_jnu
eram prQtegidas_porque nao eram cidadas.l Se desejassem go-
zar da cidadania com todos os seus direitos, tinham de desistir
da prote§ao. Pelo fim do seculo XIX, tais argumentos se tinham
tornado obsoletos, e o c6digo industrial se tornou um dos pi-
lares do edificio de direitos sociais. ' '

A hist6ria da educa9ao apresenta semelhancas superficiais
com aquelas da Iegisla9ao industrial. Em ambos os cases, o
seculo XIX foi, em sua maior parte, um periodo em que se
lan^aram as fundacoes dos direitos sociais, mas o principle dos
direitos sociais como uma parte integrante do status de cida-
dania ou foi expressamente negado ou nao admitido definiti-
vamente. Mas ha diferengas significantes. A educagao, como
Marshall reconheceu quando a apontou como um objeto apro-
priado de a^ao por parte do Estado, e um service de um tipo
unico. E facil afirmar-se que o reconhecimento do direito daxs
criangas ^ educa^ao nao afeta o status da cidadania mais do\
que o reconhecimento do direito das crian^as a protecao contra
o excesso de trabalho e maquinaria perigosa, simplesmente por-
que_as-ei4anGas._por definigao, .jiaQ-p.odem ser cidadaos. Mas
tal afirmativa e enganosa. Aedugacao das criancas _esta_dire-

a

ranttL.q.ue-.i(j.uas na ̂ muyaa ^hts^ ^^.-^---^este tern em mente/
sem sombra_de_duvida. as esigencias e a natiireza_da> cida^
dania._ ̂ ta_tentaiidoesj:irnula'r^ o desenvolvimentg de cidadaps

" em formacag^ Q jdireitp_a educac.ao e^urrj_d^eito,sogiar^e^ci"ga-
dania genuine,. poi:que_jO oi>je^^Q_^La-.educa_9ao_.duraiLte a in-
fancia ̂ mpldar x? aclulto,.em perspectiva. ^asicamenle,, deveria
JeiCconsiderado nao como o direito da crianga freguentar a ~
escola, mas""comoTo^jireito do aHaciaor'adulto ter sMoeciuCadQ.
E7 rlesse~^ontornao~ha"nenfium"conflito com os direitos civis
do modo pelo qual sao interpretados numa epoca de indivi-
dualismos. Pois os direitos civis se destinam a ser utilizados
por pessoas inteligentes e de bom senso que aprenderam a ler
e escrever. A educagao e um pre-requisito iiecesgario da liber-
^ade-clvil. ~~ "

Mas, no finaLdo seculo XIX, a educagao primdria nao era
apenas gratuita, mas. _obrigat6ri'a. Esse desvio notavel do laissez,
faire podia, e 16gico, ser justificado com base no argumento Ee
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que a livre escolha e um direito exclusive das mentes .maduras,
que as criaricas estao naturalmente sujeitas a disciplina, e que
nao se pode confiar que os pais farao aquilo que melhor atenda

,aos interesses dos filhos. Mas o principio vai muito alem disso.
J Ha, neste caso, um direito individual combinado a um dever
\publico de exercer o direito. Sera que o dever publico se

impoe simplesmente em beneficio do individuo — porque as
criancas nao podem avaliar s'eus interesses de moao inequi-
voco e porque os /pais podem ser incapazes de esclarecer-IKes?
Custa-me acreditar que esta seja uma explicagao adequada.
Tornou-se cada vez mais not6rio, com o passar do seculo XIX,

"que a democracia politica necessitava de um eleitorado edu-
cado e de que a producao cieritifica se ressentia de tecnicos
e trabalhadores qualificados. O dever de auto-aperfeigoamento
e de autocivilizacao e, portanto, urn dever social e nao ~ so-

it mente individual porque o bom funcionamento de uma socie-
dade depende da educagao de sens membros. E uma comu-
nidade que exige o cumprimento dessa obrigacao comecou a
ter consci^ncia de que sua cultura 6* uma unidade organica

_ - - - M - -C-Q uma heranca nacionayDepreende-se disto que^
u_jjp envuivIniCTto_da---e^u^5cae^Hm4Ha—pufeliea-~tUminte o
seculo XIX^or^tjaju_p_primeiro_passo_.dQcisivo. em^jjrpj do^
restabelecimento dos direitos sociais da.cidadania rio seculo*t • -

_ — - ^j^u^n 1-...10U..I1J J_IV,.J.tlJJlV.J_f.—O Itlll-

bridgfTKeform Club, o Estado estava-se-prepararfSo para arcar
com a responsabilidade que Ihe foi atribuida pelo proprio
Marshall quando afirmou que o Estado "era obrigado a com-
peli-las (as criancas) e a ajuda-las a dar o primeiro passo
adiante". Mas isso nao seria suficiente para tornar realidade
seu ideal de fazer um cavalheiro de cada individuo nem era
aquela absolutamente a intengao. E, ate entao, havia poucos
indicios de qualquer desejo "de ajuda-las, se o quiserem, a
dar muitos passos adiante", A ideia pairava no ar, mas nao
constituia um ponto cardeal da politica. No inicio da decada
de 1890, a L.C.C., atraves de sua Technical Education Board,
instituiu um sistema de bolsas de estudo que foi, obviamente,'
considerado notavel por Beatrice Webb. Pois ela escreveu o
seguinte a respeito do mesmo: "

Em seu aspecto popular tal sistema se constituiu numa escada

educacional de dimensoes sern precedente. Foi, sem diivida, entre
as escadas educacionais a mais gigantesca em extensao, a mai?
elaborada na sua organizacao de 'admissoes* e promogoes, e a
mais diversificada nos tipos de excelencia selecionada e nos tipos
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de treinamento oferecido que ja existiu em qu; 'v l

mundo.24 !

,,O torn entusiastico dessas palavras nos
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parte do

perceber
,,U torn eiuusiaMii;u <j.^jjuj ^^—, r

quanto aprimoramos nossos padroes desde aquele^-s tempos

O Impacto Initial da Cidadania s&bre as Classi ,,T

Ate o momento, meu ̂ bjetivp_se^resumm em \
modoje'sumiHo, o desenvolviraeate-da^jiicladania na.
ate oi im do seculo XlXi jGom esta finalidade, diviu ^a cjda-
d^iaTem jres efetftentos^ civil^~pglitico e^sociaK Te atei de- /
monstrar que os direitos civis surgiram__em primejro ^lugar e \
se estabelecefam~cle modo um tanto semelhante a forn^a mo- >
derna que assumiram antes da entrada em vigor da prP-meira
Lei de Reforma, em 1832. Os direitos politicos se sefflUiram
aos civis, e a ampliagao deles foi uma^las principals car'acte-
Tisticas do secailo XIX, embora o principio da cidadania jpoli-

universal nao tenha sido reconhecido senao em 1918. Os

/ 1 blica, mas' nao fo senao no s e c u o 7 ' q u e » e e _ = ;1 planol-rde igualdade com os outros dois elementos da cida-1

dania. /
Eu nada disse, ate o momento, sfibre classe social, e devo

explicar aqui que classe social ocupa uma posigao secundaria
em meu tema. Nao pretendo empenhar-me na longa e dificil
tarefa de esaminar sua natureza e analisar seus componentes.
O tempo nao me permitiria fazer justiga^a-tun-assuntp de tal
importancia. Meu objetivo primordial^^a cidadania, ^e meu
interesse especial consiste em seu impacto-sobre^a^clesigual-
dade social. Abordarei a natureza da classe social somente na
rnedida em que seja necessario a realizacao desse interesse
especial. M n i a m i t i.
Dorque acredito que o impacto î Md^^nia^ohl&..a
^^^sodaJ°=ap6s"aquela^at£rToi fundamentalmentes o a = a s
daquele que tinha sido anteriormente. Com toda a probabi-||
lidade, nao se levantara duvida quanto a esta afirmagao. £r
a natureza especifica dessa diferenca que vale a pena ser exa-
minada. Antes de prosseguir, portanto, tentarei tirar algumas
conclusoes gerais a respeito do impacto da cidadania s6bre a
deiigualdagle social do primeiro dos dois periodos.

i .
24 Our Partnership, p. 79.



76 Cir ^ADANIA, CLASSE SOCIAL E STATUS

. :'Jl_ania e um status concedido
jbroi^Jntegrr uijs de~^ma^c^muni3acle~~Tbaos aqueles que pos-
psuem o stati 3 w s-jo iguais com respeito aos direitos e obrigacoes
pertinentes i,^o status. Nao h& nenhum principio universal, que
determine o c, que e'stes direitos e obrigacoes serao, mas as jocie-
dades^nas ,!quais a cidadaniaeuma ins.tituicaoem '"Sles^nvol-
vime^tc^^^^-uma~im^gernje^uma cidadania ideal em re-
lac, ao a^^jiHro^u^^ qua]
3 aspuaf ^'ao'pode~ser™3irigida.S A insistencia em seguir o ca-
minho J^ssun 3etelmina33~equivale a uma insistencia por. uma
rnedida-^- efetiva de igualdade, um enriquecimento da materia-
prima ̂ o status e um aumento no numero daqueles a quern
'e cor^erido o status. A^classe^sacial^rjo^_jaBteo-Jado, e um
sjste;^fa jde desigualdade. E_esta tambem, comoa cidadania;
pP^jTrestar ~b~ale_aHa___rium_ conjunto de^Jdeajs^ crencas e va-
lor ^v.7 E, portanto, compreensfvel que se espere que,. o im-

dn rifiadania^sfilSre' a "classe social tomasse_a_Jorma de
, sntreTmhcipios opdstosr*Se estou certo ao afirmar±IUV.( . •-• - - ."»-- . — '=^vwl- .jĵ .̂a -̂.c £•• ™ -I™—ren

i, pie a cidadania tern sido uma instituigao erri desenvolvimento^
'(jva Inglaterra pelo'menos desde a segunda metade do seculo
XVII, entao e claro que seu crescimento coincide com o de-
senvolvimento do capitalisrno, que e o sistema nao de igual-
dade, mas de desigualdade. Eis algo que necessita de expli-'
cagao. Como e possivel que e'stes dois principios opostos pos-
sam crescer e florescer, lado a lado, no mesrno solo? O que
fez com que eles se reconciliassem e se tornassem, ao menos
por algum tempo, aliados ao inv^s de antagonistas? A questao
e pertinente, pois nao ha duvida de que, no seculo XX, a
cidadania e o sistema de classe capitalista estao em guerra. ~ .

£ neste ponto que se torna necessaria uma investigacao
mais detalhada sobre classe social. Nao posso tentar exami-1

nar todas as suas inumeras e variadas formas, mas ha unja
distin^ao ampla entre dois tipos de classe que e particular-
mente relevante para a minha argumenta§ao. Np__p_rinTeiro-
destes, ^a—Glasse-se^ass.eiiJta_num.a_hieraFquia--de---sta(ws e ex-
pressa^a^jiferenga entre uma classg^^_Qutra^m_J:_ermos-d&^-di-
r£i!5iJS§^~e C0stjrn^£^stabelecidos^_q^i^rjg5suem _o_carater
cQercivg^ essenaaT^a"Ilei.,JEm sua forma extrema, tal sistema
divide uma sociedade niima serie de especies* humanas dis-
tintas, hereditarias — patrfcios, plebeus, servos, escrayos e assim
por diante. A classe e, por assim dizer, uma instituigao em
seu pr6prio direito, e a estrutura total tem a qualidade de
um piano no serrtido de que se Ihe atribuem um significado,
e uma finalidade e e aceito como uma ordem natural. A civi-
]iza9§o, em cada nivel, e uma expressao desse significado e
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dessa ordem natural, e as diferen9as entre os niveis sociais
n^o equivalem a diferengas de padrao de vida,/ porque nao
lia. nenhum padrao comum pelo qual aquelas podem ser me-
^idas. Nem ha direitos — ao menos de alguma significancia
^ compartilhados por todosr5^p impacto ja cidadania s6bre_
tal sistema-estava-eondenado-a-ser__prQfundame_nte_perturbador,
e rnesmo, destrutiyo^ Os direitos dos quais o sta£t«f_,geral-da
cTdadania_estav.a-lirribuido.J_oram.xxtraidos^do'-sisterna-hierar-
quico de-^atus da classe ..social, priyando-o de sua suBstancia^
essential. A igualdade implicita no conceito de cidadania, em-
tora limltada em conteuolo, minou a desigualdade do sistema. ̂
de classe,_que era, em principio, uma desigualdadejiotalj/ Uma

r justica nacional e uma lei igual para todos devem, inevitavel-
mente, enfraquecer e, eventualmente, destruir a justi9a de
classe, e a liberdade pessoal, como um direito natural universal,
deve eliminar a servidao. Nao ha necessidade de nenhum
argumento sutil para demonstrar que a cidadania e incompa-
tivel com o feudalismo medieval.

A classe^ocial do segundo tipo_nao e tanto uma tnsti-
tuigao em seu propfio~difeito' como um produto derivado de
outras instituigoes. Embora possamos, ainda, referir-nos a
"status social"," estamos estendendo o sentido do termo alem

1 de seu significado rigorosamente tecnico. Nao se estabelecem
nem se definem as diferencas de classe pelas leis e costumes
da sociedade (no sentido medieval da expressao), mas-elas
emergem da combinagao de uma variedadejde fatftres relacio-

. ^
JT_- •• IT— - ~ *^~~ " •*

As culturas de classe^se^reduzem . _ _
— ^ mooo gue ]¥e torna possivel,_einb.oj:a,-comG-

se admite, nao inteiramente satisfatorio, rpedir__c>s_difeEentes.
ar^ econ6mico por referencia_a—um'-padrSd

- . - As~classes—trabalhadoras^-ao—inv6s~de—her^
darem uma cultura distinta ranquanto,,simplesr-sao-a.g*aeiadas"

-' sê  tornou

, nVerdade que a classe ainda funciona. Considera-se a^ ^ «,
\l desigualdade social como necessaria e proposital. Oferece o J *

incentive ao esfor^o e determina a distribuicao de poder. Mas |
nao ha nenhum padrao geral de desigualdade no qual se |

" associe um valor adequado, a priori, a cada nivel social. A
Qesigualdade, portanto, embora necessaria, pode tornar-se ex-
cessiva. Como Patrick Colquhoun disse, numa passagem muito

25 Ver a admiravel describe oferecida por R. H. Tawney ern
ality, pp. 121-122,
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citada: "Sem uma grande proporcao de pobres nao poderia
haver ricos, ja que os ricos sao o produto do trabalho, ao
passo que o trabalho pode resultar s6mente de um estado de
pobreza... A pobreza, portanto, e um ingrediente indispen-
savel e por demais-inecessario da sociedade, sem o qual nag5es
e comunidades nao poderiam existir num estado de civili-

^ zagao".26 Mas Colquhoun, embora aceitasse a pobreza, deplo-
rava a "indigencia' ou, como deveriamos dizer, os destituidos.
Por "pobreza!3, Colquhoun entendia a situagao de um indi-
viduo que, devido a falta de quaisquer reservas econ&nicas,
e obrigado a trabalhar, e a trabalhar muito, a fim de viver.
Por "indigencia", ele entendia a situag&o de uma familia que
se ressente do minimo necessario para jama vida decente. -Q
sistema de desigualdade que permitiu que a primeira existisse
como uma f6rga atuante produziu, inevitavelmente, uma certa
dose da segunda. Colquhoun e outros huirfanitaristas lamen-
taram esta situagao e procurarani meios de aliviar o sofri-
mento que ela causava. Mas nao duvidaram da justiga do
sistema de desigualdade como urn todo. Podia-se "alegar, em
defesa de sua justiga, que, embora a pobreza pudesse ser ~ne-
cessaria, nao era necessario que nenhuma famitfa~t5efemiinada
pmnariecesse pobre ou quase tao pobre quanto era. Quanto
mais se encara a riqueza como prova conclusiva de nxefito,
mais se inclina a considerar a pobreza como prova de fra-
casso — mas a punigao pelo fracasso pode parecer maior 40
que a prevista para a ofensa. Em tais circunstancias, e na-
tural que os tragps mais desagradaveis da desigualdade fossem
tratados, de modo um tanto irresponsavel, como um incomodo,
como a fumaga negra que escapasse, sem fiscalizagao, das
chamines de nossa fabrica. E assim com o tempo, a medida
que a consciencia social desperta, a diminuicao na influencia
das classes, como a diminuigao da fumaga, se torna um obje-
tivo desejavel a ser perseguido na medida em que seja com-
pativel com a eficiencia continuada da maquina social.

Mas a diminuigao na influencia das classes nessa forma
nao constituiu um ataque ao sistema de classes. Ao contrario,
almejava, muitas vezes um tanto conscientemente, a tornar o
sistema de classes 'menos vulneravel ao ataque atraves da
eliminacao de suas consequencias menos defensaveis. Aumen-

' 1 J • -1 - t 1-IV • • 1 , I . ..II Ml IT-a'-jto.u. o mYfii do—piso—no—poiaQ-aa__eairicio social e^jalyez._o
"lU^jm^higienjcQ do que^ntes. ^las__con.tinuo.uM sen^oum
jjeoranciares mais elevados do predio nao Joram__a£eta-

A Treatise on Indigence (1806), pp. 7-8.
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Nao obstante^a verdade ^ que a cidadania, mesmo em
siias formas iniciais, oonstituiu un> principio de igualdade, e.
que, durante aqujsle periodo, era uma instituigao em desen^
volvimento. Comegando do ponto no qual todos os homens
eram livres, em teoria, capazes de gozar de direitos, a cida-l
dania se desenvolveu pelo enriquecimento do conjunto de di-j
reitos de que eram capazes de gozar. /Mas esses direitos nap
estavam em confute com as desigualaades da sociedade ca-
pitalista; eram, ao contrario, necessarios para a manutengao- da-'
quela determinada forma de desigualdade./ A explicagao re-'
side no fato de que q, micleo da cidadania, nesta fase, se.
compunha de direitos civis. E.os direitos civis eram indispen-i
saveis a uma economia de mereado competiUvo,/ Davam a cada .
homem, como parte de seu status individualTo poder de parti-/
cipar, como uma unidade independente, na concorrencia eco-
n6mica, eJprnamrn^T^ssiy^jiegarjhes^ a protegao^Geial-eom

™base na suposigao de cjje-^Jo^^rruestdva capacitado a pro-
^gex^a^sj^ie^rasu/^yiamosa declaragao de Maine de que
"o movimento das sociedades progressistas tern, ate o momento,
sido um movimento de Status para Contrato"27 exprime uma
verdade profunda que havia sido elaborada, como uma termi-
nologia variada, por muitos sociologos, mas que requer quali- f.
ficagao. Pois tanto status quanto contrato estao presentes em
t6das as sociedades com excegao das mais primitivas. Maine,
ele mesmo, admitiu isto quando, mais adiante da mesma obra,
escreveu que as comunidades feudais iniciais, ao contrario de
seus predecessores^arcaicos, "nao eram =nem coesas por simples

': sentimento nem recrutadas por uma ficgao. O elo que as unia
\_eraJo Contrato".28 Mas'o elemento contratual no feudalismo
;;vcoexistiu com um^sistema de classes baseado em status, e £
i medida que o contrato se transformava em costume, contribuiu

para perpetuar o status de classe. O costume reteve a forma
de empreendimentos miituos, mas nao a realidade de um
acordo livre. O contrato moderno nao nasceu do contrato

I feudal; assinala um nfivo desenvolvimento a cujo progresso,
° feudalismo foi um obstaculo que teve de ser afastado. Pois

,P contrato moderno e essencialmente um acordo entre homens
'lue sao livres e. iguais em status, embora nao necessariamente
em poder. fQ status nao £oi-elaH4Ha4Q-da- îstema—social. O

diferencial, associado com classe, .fungao e familia, foi

27 H. S. Maine, Ancient Law (1878), p. 170.
28 ibid., p. 365.
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substituido pelo unico status uniforme de cidadania que- of e-
: receu o fundamento da igualdade sobre a qual a estrutura da ?>desigualdade foi edificada. ?

Na epoca em que Maine escreveu, esse status era, sem du-
vida, um auxilio, e nao uma ameasa, ao capitalismo e & eco-

f nomia de livre mercado, porque este status era dominado pelos
direitos civis que conferem a capacidade legal de lutar pelos ]
objetos que o individuo gostaria de possuir, mas nao garantern j|
"posse'de nenhum deles.^ ~ Um direitode 'ropriedade nao

rreito~de^£Lo!qui-__ _-_mas^umL
^ri-la, casQ^po^sjvel^ e_de_prgjggg-la, se se_ pudeFoBTe'la. Mas, ]
caso se lance mao desses argumentos para explicar a um pobre
que seus direitos de propriedade sao os mesmos daqueles de
um milionario, provavelmente o indigente nos acusara de estar
sofismando. Da mesma maneira, o direito a liberdade de pa-
lavra p.ossui Muc?a-~strb^taT!aa se, d^9o~trfa'ltaijdBIjeclucacao. \
na^se~t^rna5a a dizer que vale^a pena^jgr dito. e nenhum!
rneio de se fazer ouvir "se ha algo^aT dizer.Mas essas desi-j
gualHaSes gritantes nao sao devidas a falhas nos direitos civis,
'mas ajfalta de direitos sociais, e os direitos sociais, nos/mea-
|dos""Ho seajlo^XIXT^ao^t'inham expressao. A Poor Law se\
constituiu num auxilio, e nao numa ameaga, ao capitalismo,'
porque eximiu a industria de toda responsabilidade que nao.
fizesse parte do contrato de trabalho, ao passo que aumentouj
a competicao no mercado de trabalho. A educate primariaj
foi, tambem, uma ajuda porque aumentou o valor do traba-j

f'lhador sem educa-lo acima de sua condicao de subsistencia.
Mas seria absurdo afirmar que os direitos civis ern vigor

nos seculos XVIII e XIX estavam livres de falhas ou que
fossem tao equitativos na pratica quanta o professavam ser
em principle.^Ajlguaidade^pgrante a lei^nSo exjstia. O direitOj
lA^estava^ma^ o_remedb juridico estava. muitag~yezes,lfgraj
flo alcance_do individuo. "As Barreiras entre os direitos
remedies eram de duas espe'cies: a primeira se originava n
precoaGeitos^de^ cjjg^es^g^^ciajldage; a segunda, nos efeitbsl
automaticosda~~3isrriD^SSb~desigual de renda que operava!

1 +*t^3fF-<*»*—lt T??""jJ"' ui_>---|- • i ; • —J—- J- J

atraves do sistema de precos. Os preconceitos de classe
indubitavelmente,-caracterizavam a distribuicao da justiga noj

u seculo XVIII, nao podem ser abolidos por leis, m^s somentej
^ pela educacao social e a edificagao de uma tradicao de impar
^ ^X"cialidade. Este 6 um processo dificil e moroso que pressupoe|

uma mudanca no modo de pensar nos escaloes superiores
sociedade. Mas 6 um processo que ocorreu, penso eu que

> possa afirmar, com justi5a, de maneira satisfat6ria, no sentidoj
de que a tradigao de imparcialidade no que toca as classes|
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sociais esta profundamente arraigada na justi9a civil inglesa. ^
E e .interessante que isto haja ocorrido sem nenhuma mu-
danca fundamental na estrutura de classe da profissao de
advogado. Nao temos dados precisos sobre este topico, mas
duvido que o quadro geral se tenha alterado desde que o
Professor Ginsberg verificou que a proporgao dos admitidos
nas Faculdades de Direito cujos pais eram trabalhadores assa-
lariados tinha aumentado de 0,4% em 1904-1908 para 1,8% em
1923-1927 e que, neste ultimo periodo, aproximadamente 72%
eram filhos de homens das profissoes liberais, comerciantes de
alto nivel e nobres.29 O dechnio do preconceito de classe como a,
uma barreira ao gozo efetivo dos direitos e, portanto, devido , l !

menos i diluigao do monop61io de classe na carreira juridica •}
do que a difusao, em t6das as classes, de um sentido maisJ '
humano e realista de igualdade social. ( *

H) interessante comparar-se este quadro com o . correspon-
dents desenvolvimento no_campo dosIdireitos-^QlitiGos^. Neste
caso, tambem, o preconcertp_de__cTasse, expresso atraves da
intimidacao das classes inferiores pelas superiores)_imrje.diu— e—
livre exercicio do d[reitQ__da--v^itCLjiDr-,pa^te daquejes ^£[.ue o
haviam^adquirido'recentemente. Neste caso, havia um reme-
dio pratico disponivel — o voto secreto. Mas isto nao era
suficiente. _A educaca,o_soial, bpm jxuao_-uma mudanea— no
modcr-de~peBsai:,-er.am-,ne,cjessarias. E, mesmo quando esses
eleitores se sentiram livres de influencias indevidas, algum
tempo se passou ate que desaparecesse a ideia, predominante
entre as classes trabalhadoras como em outras, de que os repre-
s-entantes do povo e, ainda mais, os membros do Governo
deveriam ser recrutados das elites que nasceram e foram edu-
,cadas para a lideranga. O monop61io de classe na politica, ]
ao contrario do monopolio de classe na carreira juridica, foi 1
abolido indubitavelmente. Assim, nesses dois setores, o mesmo )•
objetivo foi alcancado por caminhos um tanto diferentes.

A remcLg^ajJo^segundo obstaculo, os efeitos-da-distr-ibuicao
c|̂ igiial da renda, foi, tecnicamente, um fator simples no caso
dos direitos politicos, pois nada, ou muito pouco, custa votar.
^o entanto, pode-se empregar o poder economico para in-
nuenciar uma eleifao; e se adotOu uma serie dejnedidas para
reduzir esta influencia. As mais primitivas, que datam do '
$eculo XVII, visavam o suborno e corrup9ao, porem as mais
recentes, especialmente a partir de 1883, tyiham o objetivo
- p l o de limitar os gastos com eleic.6es em geral a fim de,

e candidates de recursos desiguais pudessem competir em1

"' M. Ginsberg, Studies in Sociology, p. 171.
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.-' igualdade de condi9oes. A necessidade de tais medidas dimi-
nuiu em muito, visto que os candidates das classes trabalha-
doras podem obter apoio financeiro dos partidos e outros
fundos. Restricoes que evitam extravagancias competitivas sao,
portanto, provavelmente bem recebidas por todos. Restava
abrir a Camara dos Comuns a homens de tfidas as classes
sem levar em considera9ao suas posses atraves, primeiro, da
aboli9ao de exige"ncias de carater economico para os membros
daquela casa e, depois, pelo estabelecimento de remuneracao
de seus membros em 1911.

i Tem-se verificado ser muito mais dificil alcancar-se resul-
j tados similares no campo dos direitos civis pofque a agao pro-
j cessual, ao contrario do voto, e muito cara. ,,As custas do pro-

cesso nao sao altas, mas os honorarios de advogado e as taxas
cobradas pelo escrivao podem representar .'quantias significa-
tivas. Uma vez que uma a9ao legal toma a forma de um litigio,
cada parte acha que suas possibilidades de ganha-la aumen-
tarao se se utiliza dos servigos de melhores defensores do que
aqueles empregados pela outra parte. Ha, e logico, alguma
dose de verdade nisso, mas nao tanta quanto se acredita popu-

x larmente. Mas o efeito no litigio, como em eleicoes, e intro-
duzir um elemento de extravagancia competitiva que torna
dificil estimar, com antecipa9ao, os custos de uma a9ao. Alem
disso, nosso sistema, segundo o qual a parte derrotada tera
de arcar com as custas, aumenta o risco e a incerteza. Um/
individuo de recursos limitados sabedor de que, no caso de
perder a agao, terd de pagar as custas de seu oponente bem .
como as suas, pode, facilmente, ser levado a aceitar um acordo
nao-satisfatorio, principalmente se seu oponente e suficiente-
mente rico para nao se preocupar com esses aspectos. E mesmo
no caso de ter ganbo de causa, aquilo que recebe, deduzidos
os impostos, sera, em geral, inferior a seu gasto real. Assim
sendo, se foi induzido a levar seu caso adiante com gastos
consideraveis, isto podera representar uma vitoria de Pirro.

O que, entao, se tern feito para remover ^essas barreiras
| ao exercicio efetivo e em termos iguais dos direitos civis?
* Apenas uma coisa de real substancia — o estabelecimento, em

1846, dos Tribunais -dos Condados para proporcionar justi9a
barata as massas populares. Essa inova9ao importante exerceu
uma influencia profunda e benefica no sistema judiciario ingles *
e muito contribuiu para desenvolver um senso adequado da
importancia da agao movida pelo homem do povo — a qual
e, muitas v^zes, uma 39^0 muito importante a seus olhos. Mas
as custas dessas 39068 imperradas perante os Tribunais dos
Condados nao sao despreziveis e a jurisdi^ao destes e limitada.

CIDADANIA E CLASSE SOCIAL S3

0 segundo passo significante que se deu foi o desenvolvi-
mento da justi9a gratuita, segundo a qual uma fra9ao dos
membros mais pobres da comunidade podiam mover uma acao
jn forma pauperis, praticamente livre de qualquer despesa,
sendo assistida pelos servi9os voluntarios e gratuitos prestados
nor advogados. Mas, como o limite de renda era extrema-
mente baixo (2 libras por semana desde 1919) e este proce-
dimento nao era aplicado aos Tribunals dos Condados, pro-
duziu um efeito diminuto com- exce9ao das causas matrimo-
niais. O servi9O suplementar de assistencia judiciaria gratuita
foi, ate ha pouco tempo, prestado por organiza9oes voluntarias
sem receber nenhuma subvencao. Mas nao se tern subesti-
mado o problema nem se tern negado a realidade das falhas
no sistema ingles. Atraiu uma atencao cada vez maior nos
ultimos cem anos. Tem-se Ian9ado mao do mecanismo da
Comissao e do Comite Reais, e disso resultaram algumas mo-
difica9oes processuais. Dois Comites estao a voltas com este
problemas, mas seria sumamente impr6prio fazer-se qualquer
referenda a suas delibera9oes.30 Um terceiro, que iniciou seus
trabalhos mais cedo, publicou um relat6rio sdbre o qual se
baseou o Legal Aid and Advice Bill* apresentado ao Parla-
mento ha, apenas, tres meses. 31 Esta e uma medida eficaz,
superando em muito qualquer coisa tentada anteriormente no
sentido de prestar assistencia aos litigantes sem recursos, e
terei algo mais a dizer sobre esta medida adiante. ,̂ <f

Os acontecimentos que narrei resumidamente tornam claro)
o desenvolvimento, no final do seculo XIX, de um interesse;
crescente pela igualdade como um principio de justiga social

'• e uma consciencia do fato de que o reconhecimento ^formal
de uma capacidade igual no que diz respeito a direitos nao
era suficiente. Teoricamente, mesmo a remogao completa de
todas as barreiras que separavam os direitos civis de seus re-
medies juridicos nao teria interferido nos principles ou estru-
tura de classes do regime capitalista. Teria, com efeito, criado
uma situa9ao que muitos daqueles que apoiavam uma econo-
mia de livre empresa admitiram, de modo falso, ja estar em

; existencia. Mas, na pratica, o estado de espirito que inspirou
teritativas de remover essas barreiras se originou de uma

30 A Comissao Austin Jones para o estudo de Processo Municipal
I' ^ a Comissao Evershed para o estudo de Processo e Pratica do Supremo
d Tribunal. O relatorio da primeira e um relat6rio provisdrio da segunda

la foram publicados desde entao.
0 Projeto de Lei que dispoe s6bre AssistSncia Judiciaria (N. do T.).
31 A Comissao Rushclifffe para o estudo de Assistencia Judiciaria

113 Inglaterra e Pais de Gales.
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concepcao de igualdade que ultrapassava esses Jimites estreitos,
a concepcao de igual valor social nao apenas de direitos na-
turais iguais. Assim^mbora a cidadanui,_me_smo._ no_final_dp

U\s^culo XIX, pouco tiyesse feito .para reduzir a desigualdade"
1 !|sociaT,~ajudaira"~a"guiar o progresso para 6 caminho que eon^
1/kduzTa' diretamente as politicas igualitarias do seculo XX.

Teve, tambem, urn efeito de integracao ouf pelo menos,
foi um ingrediente importante num processo de integracao.
Numa passagem que citei, ha,pouco; Maine se referiu as so-

' ciedades pre-feudais como unicUis por um sentimento e recru-
tadas por uma ficgao. file se referia ao parentesco ou ao

x~mito de uma descendencia comum. ̂ A^_cidadauia^exige um_elp,.
| f, de_natureza diferente^ iim, ̂ sentimento^direto de ̂ participacao,
- u m a comurjidade_baseado nuinaj!ealdade..-a .uma civilizagao

£^um2patrirn6nio cojmnjh Compreendej lealdade dejio-
;/mens Iivres,_jmbuidos_de. direitps _.e_protegidos por urna_lei

comum ^Seju^^esjenyolviinento e estirnulado tanto pela_luta
i para^adquirir Jais,j3ireiTx)s~quanto nelp.. .gozo...dos mesmos^jarna
^2^qmndos._'Percebe-se isto claramente no seculo XVIII,

^ o q u a l assisfiiT ao nascirnento nao apenas dos direitos civis
modernos, mas tambem da consciencia nacional de nossos dias.
Os instrumentos_ corriqueiros da democracia moderna foram
aperfeigoados pelas classes altas e, entao, transmitidos, passo
a passo, as mais baixas: ao jornalismo politico para a'intelli-
gentsia seguiram-se os jornais para todos os que -sabiam ler,
comicios, campanhas de propaganda e associacoes em defesa
de causas publicas. As medidas repressivas e a tributacao
foram incapazes de frear o movimento. E com este adveio
um nacionalismo patriotico, expressao da unidade existente por
baixo daquelas explosoes conti'oversas. Quao profundo ou di-
fundido foi este nacionalismo e dificil dizer-se, mas nao pode
haver diivida quanto ao vigor de sua manifestacao externa.
Empregam-se; ainda, aquelas can^oes tipicamerite do seculo
XVIII — "God Save the King" e "Rule Britannia", mas se
omitem as passagens que ofenderiam nossas sensibilidades
mais recentes e mais modestas. Essa xenofobia e a "agita9ao-
popular e parlamentar" a qual Temperley verificou ser o "prin-
cipal fator a causar a guerra" da epoca de Jenkins32 se consti-
tuiram ern fenomenos novos nos quais se pode reconhecer o
primeiro corrego acanhado que se desenvofveu na ampla cor- •
rente do esforco de guerra nacional do seculo XX.

Essa crescente consciencia nacional, essa opiniao publica
em-ebulicao e Ssses rasgos inieiais de um sentimento de par- '

33 C. G. Robertson., England under the Hanoverians, p. 491.
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ticipacao na comunidade e heranga comum hao exerceram
nenhuma influencia material na estrutura de classes e na de-
sigualdade social pela simples razao de que, mesmo no final
do seculo XIX, a rggssa,. da_clgsse operaria nao exercia um
poder pjoliticg^ efetivo. Naquela ocasiacTtTliireilb de""voto es-
't^aDastante difunclitlo, mas aqueles que o tinham adquirido
recentemente nao haviam ainda aprendido a fazer uso do
rnesmo. Os direitos politicos da cidadania, ao contrario dos)
direitos civis, estavam repletos de ameaca potencial ao sistema'
capitalista, embora aqueles que estavam estendendo, de modo
cauteloso, tais direitos as classes menos favorecidas provavel-Ij
mente nao tivessem plena consciencia da magnitude de taljj
ameaca.. Nao seria razoavel esperar que fossem capazes de/j
prever as mudancas significativas que poderiam ser acarre-
tadas pelo uso pacifico do poder politico, sern uma revolucao
violenta e sangrenta. A Sociedade Planificada e o Estado do
Bem-Estar ainda nao haviam surgido no horizonte nem che-
gado ao alcance da visao do politico pratico. As fundacoes
da economia de mercado e do sistema contratual pareciam su-
Eicientemente solidas para resistir a qualquer possivel abalo.
Na verdade, havia alguns motives para se esperar que as
classes tra'balhadoras,; a medida que se aprimorassem, acei-
tassem os principios basicos do sistema e estivessem satisfeitas
de dependerem, para sua prote^So re progresso, dos direitos
civis da cidadania gue nao encerravam nenhuma ameaca 6bvia t *
ao^apitalismp competitivo. Tal ponto de vista foi estimulado '
pelo fato deS^^um=dos^principais triunfos do poder politico \
nos tne^ados do seculo XlX^eesidiu no reconhecimento do di- 11
reito ae dissidio coletivo. Istu) significava que se procurava o f j
Hogresso^soqi^l_p^4jneiQJ=do*^ortalecimento dos direitos_civis!

Sjiag^pelo^e^Ubelecirnento^ie direitos sociais; atraves do uso
do contratontT mercado livre e nao pela adocao de um sa-
I / , , i V *

iano minimo e previdencia social. ^ <=
s~^s?a^inteipretac¥osubestima o significado-dessa am-
dos jiir^ito^£i^is_iia-esf era"economica XPois /os^diifiitoP5

—^^-.—-, ~. o-—>, -^ ,̂:_-. individuals, e esta
^ a razaQ_pela qual^s^Jijrmonrzaram^CTm~cr^erir)dTnn

ggajista do capitalismg.J3^1o°artifigi5^a~~persQ^lMMe"juri^
^dioa^—g-rupos—se—ter*Haram capazes de agir legalmente como
mdividuos; £sse desenvolvimento importante nao passou des- \
Percebido, e a responsabilidade limitada foi denunciada aber-
tarnente como uma violac§.o da responsabilidade individual/]

1 ̂ as a posi^ao dos sindicatos era ainda mais an6mala, pois
procuraram obter nem obtiveram a personalidade juridica,

iem, portanto, exercer direitos civis vitais coletivamente em



86 CIDADANIA, CLASSE SOCIAL E STATUS

nome de seus membros sern a responsabilidade coletiva for-
mal, ao passo que a responsabilidade individual dos traba-
|1 1 ^ f+ t fv ,_J-^hJL* 'l^l-UI .1̂ -̂  1__£1^*—"""V11—n_.1 inadores corrrrelagaQ^ao contra.to^Hao e. na maioniTaas vezeg
exequiv^L/fisses^direitos civis se tornaram, para os trabalha-

/xlores, um instrumento para elevar seu status econfimico e
(social, isto e, para firmar a reivindicac,ao segundo a qual
Peles, comp^ida^os, estavam habilita^s^a^GgyJo^direitps

direitos
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._^.^__j poder politico, pois os direitos sociais pressupoem
um direito absolute a um determinado padrao de civilizagao
que depende apenas do cumprimento das obrigacoes gerais

!j da cidadania. O conteudo dos mesmos nao depende do valor
econoTnico da reivindicag&o individual. Ha, portanto, uma
diferenca significativa entre um dissidio coletivo genuino por
meio do qual as f6rgas econ6micas nurn mercado livre tentam
alcangar o equilibrio e o uso de direitos civis coletivos para
assegurar reivindicagoes basicas por elementos de justica social.
Desse modo, a aceitagao do direito de barganha nao se cons-

| tituiu simplesmente numa extensao natural dos direitos civis;
f-representou a transferencia de um processo importante da es-
;j fera politica para a civil da cidadania. Mas "transferencia"
" talvez seja um termo enganador, pois na ocasiao em que isto

ocorreu os trabalhadores nao possuiam o direito de voto nem
tinham ainda aprendido a fazer uso do mesmo. Desde entao,
alcangaram-no e tiraram o maximo proveito do referido di-
reito. O sindicalismo, portanto, criou um sistema secundario
de cidadania industrial paralelo e complementar ao sistema
de cidadania politica.

£ interessante comparar-se esse desenvolvimento com a
hist6ria da representagao parlamentar. Nos Parlamentos dos
primeiros tempos, afirma Pollard, "a representagao nao era
de maneira alguma encarada como um meio de expressao do
direito individual ou de defesa desse mesmo direito. Eram
comunidades, nao individuos, que se faziam representar".33 E,
ao examinar a situagao na vespera da Lei de Reforma de 1918,
acrescentou Pollard: "O Parfamento, ao inves de representar
comunidades ou familias, tende cada vez mais a representar
nada a nao ser individuos".34 Um sistema de sufr&gio uni-
versal trata o voto como a voz do individuo. Os partidos
politicos organizam essas vozes para a agao em conjunto, mas
o fazem nacionalmente e nao com base em fungao, localidade
ou interesses. No caso dos direitos civis, o movimento tem

33 R. W. Pollard, The Evolution of Parliament, p. 155.
«* ibid., p. 165.

ocorrido numa diregao inversa, nao da representagao de comu-
nidades para aqu'ela dos individuos, mas a partir da repre-
sentagao dos individuos para aquela das comunidades. E
Pollard sustenta outro ponto de vista. Segundo £le, o sistema
parlamentar dos primeiros tempos foi caracterizado pelo fato
de seus representantes serem aqueles que dispunham de tempo,
recursos e tendencia para semelhante tarefa. A eleigao por
uma maioria de votos e a responsabilidade estrita perante os
eleitores nao eram elementos essenciais. Os distritos eleitorais
nao instruiam seus membros, e promessas eleitorais nao eram
conhecidas. Os membros "eram eleitos com o fim de obrigarem
a seus constituintes, e nao de serem obrigados perante os
mesmos".33 Nao seria tao absurdo sugerir-se que alguns desses
tragos reaparecem nos sindicatos modernos, embora, e evi-
dente, apresentando muitas diferengas sigriificativas. Uma delas
e a de que lideres sindicais nao abragam um cargo espinhoso
sem remuneragao, mas seguem uma carreira remunerada, Essa
observagao nao traz em si nenrmma ofensa e, na verdade, nao
ficaria muito bem para um professor universitario criticar uma
instituigao publica com base no fato de seus afazeres serem
dirigidos, em grande parte, por seus empregados assalariados.

Tudo o que mencionei at6 o momento teve como finali-
dade servir de introdugao a tarefa principal. Nao tentei apre-
sentar-lhes fatos hovos selecionados por pesquisa rigorosa. O
Umite_de minha ambigao se restringe a reagrupar fatos fami-
liares num ^padrao^ ^ue possa apresenta^los aos lertOTeg^sob
Umanova persgectiva. A(3iei necessario faze-lo a firrTcle pre-
pafar~o~terreno para o estudo mais dificil, especulativo e con-
troverso da cena contemporanea na qual o papel preponde-
rant^ e desempenhado pelos direitos sociais da cidadania. £
para o impacto deles sobre a classe social que devo, agora,.
Voltar minna atehgao. ——— - -

s Os Direitos Sociais no Seculo XX

&..-1 ^ periodo com o qual me ocupei ate o momento se carac-
p^terizou pelo fato de o desenvolvimento da cidadania, conquanto

substancial e marcante, ter exercido pouca influencia direta
|} jjobre a desigualdade social. Os direitos civis deram poderes
I legais cujo uso foi TJFasTicamente prejudicado por preconceito
f de classe e falta de oportunidade economica. Os direitos poli-
$• ticos deram poder potencial cujo exercicio exigia experiencia,
ff organizagao e uma mudanga de id^ias quanto as fungoes pr6-

(&..

ibid., p. 152.
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prias de Governo. Foi necessario bastante tempo para que
llstes se desenvolvessem. Os direitos sociais compreendiam
um minimo e nao faziam parte do conceito de cidadania. A
finalidade comum das tentativas yoluntarias e legais era dimi-
nuir o 6nus da pobreza sem alterar o padrao de desigualdade
do qual a pobreza era, obviamente, a conseqiiencia mais de-
sagradavel.

Iniciou-se um novo periodo no final do seculo .XIX,/con-
venientemente assinalado pela pesquisa de Booth sobre aTVida
e o Trabalho do Povo em Londres e pela Comissao Real sobre
os Pobres em Idade Avan9ada. £Assistiu ao primeiro grande
avanco no campo dos direitos sociais, e isto acarretou mudan-
9as significativas no principio igualifario como expresso na
cidadania. Mas havia outras forcas operando tambem. Um
^--rnentp de rendas nominais desjgualmente distribuidcLjpelkF
-^^"sjdaisT^o^ific011 a'' distancia economica qiie~separava
essas classes entre lijTdiminuindo a distancia entre trabalha-
,dores especializados "e' nao-especializados e entre trabalhadores
especializados e trabalhadores nao-manuais, ao passo que o
aumento continue das pequenas poupangas obscureceu as dis-
tinpoes de classe entre o capitalists e o proletario sem bens.
Em segundo lugar, um sistema de impostos diretos, cada vez
mais progressive, comprimiu toda a escala de rendas liquidas.
Finalmente, a producao em masssa para o mercado interno
e o crescente interesse da industria pelas necessidades e gostos/, . r r . i i" /da massa capacitaram os menos ravorecidos a gozar ae uma
civiliza9ao material que diferia de modo menos acentuado em
qualidade daquela dos abastados do que em qualquer outra
epoca. Os componentes de uma vida civilizada e culta, origi-
nariamente o mori'op61io de poucos, foram, aos poucos, postos
ao alcance de muitos. A diminuicao da desigualdade forta-
leceu a luta por sua abolicao, pelo menos com relagao aos
elementos essenciais do bem-estar social.

Essas aspira9oes se tornaram realidade, ao menos em parte,
pela incorporagao dos direitos sociais^aomstatus da cidadania e
pela conseqiienteTriacao^de um direito universal^aTuma rerida
^real que nao e proporcional ao valor de mercado do reivin-
Idicador.' {O objetivo dos direitos sociais constitui ainda a re-
[du9ao das'" diferengas de classe, mas adquiriu um novo sentido.
Nao e mais a rnera tentativa de eliminar o onus evidente que
representa a pobreza nos niveis mais baixos da sociedade.
Assumiu o aspecto de ac.ao modificando^ o padrao total da
desigualdade social. Ja nao se contenta mais em elevar o nivel
do piso do porao do edificio social, deixando a superestrutura
como^se encontrava antes. Come9ou a remodelar o edificio•̂  Cs,
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inteiro e poderia at6 acabar transformando um arranha-ceu
num bangalo. £, portanto", importante considerar-se se tal
objetivo final se encontra implicito na natureza desse desen-
volvimento ou se, cpmo assinalei acima, hd limites naturals a
tendencia contemporanea para uma maior igualdade social e
econfimica. A fim de responder a esta pergunta, devo fazer
um apanhado dos services sociais do seculo XX e analisa-los.

x\firmel, anteriormente, que as tentativas de remover as
, barreiras entre os direitos civis e seus remedies juridicos de-
,ram prova de uma nova atitude para com o problema da
igualdade. Posso, portanto, iniciar meu apanhado de modo
conveniente pela analise do exemplo mais recente de tal ten-
tati\a, o Legal Aid and Advice Bill, que oferece um~servic,o
social destinado a fortalecer o direito civil do cidadao^ de
decidir seus litigios num tribunal de justica'. Coloca-nos, tam-
bem, frente a frente com uma das principals questoes de nosso
problema — a possibilidade de combinar num sistema os dois x
principios da justi9a social e do prec.o de mercado. O Estado
nao esta preparado para tornar a administragao da justi^a
gratis para todos. Uma razao disso — embora, e logico, nao
seja a linica —-e que as custas desempenham a fun9ao util
de prevenir disputas frivolas e estimular a aceita9ao de acordos

* e decisoes razoaveis. Se todas as 39668 que tivessem tnicio\
I atingissem a fase final do_julgamento,-o^rnecanismo^a_.jush9a_J

sedesintegram^Sutrossim, a quantia apropriada para se
gastar num processo judicial depende grandemente do que

t ele vale para ambas as partes, e quanto a isso, argumenta-se,
| so elas mesmas podem decidir. E muito diferente do que

acontece num caso de saude, onde a gravidade da doe^a e
a natureza do tratamento exigido podem ser objetivamente
avaliados com muito pouca rela9ao com respeito a importancia
que o paciente Ihe da. Nao obstante, embora haja necessidade

e pagamento, este nao assume uma forma que priva o liti-
gante do seu direito a justiga ou o coloca em desvantagem
perante o seu oponente.

Os principals dispositivos do projeto sao os seguintes: P^J
|i seryigo sera limitado a uma classe economica^.— aqueles cujaf
I renda e capital disponlveis nao excedam 420 libras e 500 librasj J

^espectivamente.36 "Disponivel" quer dizer 6 saldo apos as
^edugoes consideraveis de dependentes, alugueis, pro'priedade
^e casas residenciais etc. O maximo com que o litigante de-

!* , ° Quando o capital disponivel excede a 500 libras, pode-se ainda
L ^r assisttincia judiciaria, sujeita & decisao do comitS local, se a

n<*3 disponivel nao ultrapassar a 420 libras.
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veria contribuir para os custos em que incorresse esta limitado
a metade do excesso de sua renda disponivel acima de 158
libras mais o excesso de seu capital disponivel acima de 75
libras. Sua responsabilidade pelas custas da outra parte, em
caso de perder a acao, esta sujeita inteiramente a discricao do
tribunal. Tera a assistencia profissional de um advogado esco-
Ihido entre um grupo de voluntaries, e estes serSo remunerados
por seus services no Tribunal Superior, sendo que seus hono-
rarios serao de 15% inferiores aqueles do mercado livre e dos
Tribunais dos Condados de ac6rdo com escalas uniformes ainda
nao estabelecidas.

O piano, como se vera, lanca mao dos principles do limite
de renda e o teste dos meios, que acabam de ser abandonados
nos outros services sociais de maior importancia. E o teste
dos meios sera apHeado, ou a contribuigao maxima determi-
nada, pelo National Assistance Board* cujos diretores, alem de
prestar os beneficios prescritos nos regulamentos, "terao" po-
deres gerais totals para capacita-los a deduzir da renda quais-
quer quantias que normalmente nao levam em conta ao lidar
com um pedido de assistencia de acordo com o National Assis-
tance Act de 1948".37 Sera de interesse ver se essa relacao com
a antiga Poor Law tirara o atrativo Legal Aid para muitos,
daqueles que tern o direito de se valer dela, que incluird indi-
viduos com rendas brutas de ate 600 ou 700 libras por ano.
Mas, com exceyao dos agentes empregados para fazer cum-
pri-la, a razao para a introdugao de um teste dos meios e
clara. O preco a ser pago pelo servi9o do tribunal e da assis-
t£ncia judiciaria desempenha um papel importante ao testar
a urgencia da demanda. Deve, portanto, ser mantido. Mas o
impacto do prego sobre a demanda deve ser tornado menos
desigual pelo ajustamento do custo com a renda da qual sairao
os meios para enfrentar o custo, O metodo de ajustamento
relembra a operacao de um imposto progressivo. Se consi-
derarmos apenas a renda e ignorarmos o capital, veremos que
urn individuo com uma renda liquida de 200 libras teria de
contribuir com 22 libras, ou 11$ daquela renda, e um indi-
viduo com uma renda liquida de 420 libras teria sua contri-
buigao maxima fixada em 132 libras, ou mais de 31$ daquela
renda.

Um sisterna desse tipo pode funcionar bastante bem i
(admitindo-se que a escala de ajustamento seja satisfat6ria)
desde que o preco de mercado do servigo seja razoavel com
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0 Junta de Assistencia Nacional (N. do T.).
37 Cmd. 7563: Summary of the Proposed New Service, p. 7, §17.

relacao a menor renda que nao tenha direito a assistencia.
gntao, a escala de precos pode diminuir gradativamente a
partir desse ponto de referenda ate que desapare9a no ponto
em que a renda seja muito reduzida para poder pagar algo.
jsjenhum vazio estranho surgira no apice entre os que recebem
assistencia e aqueles que nao a recebem. O metodo 6 empre-
gado na concessao de bolsas de estudo governamentais para
universidades. O custo com que se tem de arcar nesse caso
e o total padronizado para o sustento mais as taxas de ma-
tricula. As dedu9oes sao feitas a partir da renda bruta dos

kmis em bases semelhantes aquelas propostas para o Legal Aid,
•jexceto que o imposto de renda nao e deduzido. A renda res-
j.tante e conhecida como a "renda progressiva". Aplica-se, entao,
^sse dado a um tabela que mostra a contribuigao a ser feita
ipelos pais em cada ponto da escala. As rendas ate 600 libras
Inada pagam e o teto, alem do qual os pais tem de arcar com
os custos totais, sem subvencao, e de 1.500 libras. Um Partido

|Trabalhista recomendou, recenternente, que o teto f6sse eleva-
|do "para, no minimo, 2.000 libras" (antes da dedu9ao dos
ifimpostos) ,38 o que e um criterio de pobreza bastante generoso
|para um servigo social. E razoavel admitir-se que, naquele
nivel de renda, a familia pode fazer frente, sem passar priva-

|coes indevidas, ao custo de mercado de uma educa9ao univer-
Isitaria. - - ' (

| O Legal Aid Scheme* funcionara, com toda a probabi-
|Hdade, da mesma maneira para os processes dos Tribunais
I'dos Condados nos quais os custos sao moderados. Aqueles com
|rendas no cume da escala normalmente nao receberao nenhum
|subsidio para suas custas, mesmo no caso de perderem a acao.
|A contribuicao que podem ser chamados a fazer de seus pro-
|prios recursos serao, em geral, suficientes para cobrir as custas.
^Estarao, assim, na mesma posi9ao daqueles bem a margem do
[piano e nenhum vazio estranho aparecera. Os litigantes in-

luidos no piano receberao, entretanto, assistencia juridica de
arater profissional a um prec.o controlado e reduzido, e isto

evem si privilegio inestimavel. Mas, num processo que atin-
pisse instancia superior, a contribui9ao maxima do individuo

apice da escala estaria longe de ser suficiente para cobrir
s pr6prias .custas caso perdesse a causa. Sua responsabi-
ade, de acfirdo com o piano, poderia, portanto, ser rnuitas

pezes inferior aquela de um individuo, excluido por pequena
t^rio da Educagao: Report of the Working Party on Uni-

Award, 1948, §60. A descrigao geral do sistema ntual se baseia
ma fonte.
Piano de Assistencia Judiciaria (N. do T.)-

(Pa
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margem do piano, que sustentou e perdeu uma agao iden.
tica. Em tais casos, a diferenga pode ser bem acentuada e
isto e particularmente grave num litigio que assume a forma
de uma disputa. A disputa pode ocorrer entre um litigante
assistido e um nao-assistido, e estes se estarao defrontando

. sob condigoes'diferentes. Um deles sera protegido pelo prin-
Rjjpio^da justica social, enquanto o outro serii abandonado £

mercejtdorfiecanismp econdmico e das obrigagfles comuns^irn-
jpostas^or^conjtra.ts^ pelos^regulamentos do tribunalr^Uma
mecTiHa que visa a redugao das barreiras de classe pode^ em
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^ _ . . -. y— — «U wujiiv>ua;> uc t;i<isbc' jjuut^ e.m
alguns casos, ̂ riar uma forma de^privil^gios de classe. Se isto
ocorrera, ou nao, depende, em grande parte, do conteudo dos
regulamentos que ainda nao foram baixados e da maneira pela
qual o tribunal faz uso de seu poder de arbitrio ao atribuir
as custas aos litigantes assistidos que perdem suas causas.

Essa dificuldade especifica poderia ser eliminada se se tor-
nasse o sistema universal, ou quase isso, pela elevacao da
escala de contribuigGes maximas a niveis de rendas bem mais
altos. Em outras palavras, o teste dos meios poderia ser con-
servado, mas o limite de renda abandonado. Mas isso equiva--
leria a inclirir todos, ou praticamente todos, os advogados no
piano e a submete-los a pregos tabelados para seus servigos.
Significaria quase a nacionalizagao da profissao., no que toc;a
a processualistica, ou, pelo menos, assim provavelmente apa-
receria aos olhos dos advogados, cuja profissao se inspira num
forte sentimento de individualism o. E o desaparecimento do
exercicio particular da profissao privaria os Agentes Fiscais de
um padrao pelo qual estabelecer o prego a ser tabelado.

Escolhi este exemplo para demonstrar algumas das difi-
culdades que surgem quando alguem tenta combinar os prin-
cipios da_igualdade social com o sistema de prego. O ajusta-
mento^ de prego progressivo a~rendas desiguais e um metodo
de se fazer isto. Era largamente usado por medicos e hos-
pitais ate que o National Health Service o tornou desneces-r
s£rio. Liberta a renda real, sob certos aspectos, de sua de-
pendencia da renda nominal. Se o principio f6sse aplicado de
modo universal, as diferengas de ren^a,DomiiiaLp,er.der^m-seu,
significado. fRoder-se-iaalcangar dmesmo resultado pela iguala-
gao de t6das as rendas brutas ou pela redugao das rendas/
brutas desiguais a rendas liquidas iguais pela tributagaO.
Ambos os processes tern funcionado ate" certo ponto. Ambos
se chocam com a necessidade de se preservar rendas desiguais
como uma fonte de incentive econ6mico. Mas, quando se,
combinam diferentes metodos de. fazer coisas bastante seme-i
lhantes, talvez seja possivel levar o processo muito adiante

avariar a maquina economica, porque suas diversas conse-
qiiencias nao se adicionam facilmente, e o efeito total pode
passar despercebido na confusao geral. E devemos ter em
mente que as rendas nominais brutas fornecem o indice atraves
do qual, tradicionalmente, avaliamos o sucesso economico e
social e o prestigio. Mesmo se perdessem todo o sentido em
termos de renda real, poderiam ainda atuar, como ordens e
condecoragoes, como estimulos para a produtividade e sim-
bolos de sucesso.

Mas devo retornar a meu apanhado dos services sociais.
0 principio mais comum em uso nao^e, evidentemente, o prego
progressivo (do qual acabei de f alar), mas o minimo garantido. <
O Estado garante um minimo de certos bens e servigos essen-
ciais (tais como assistencia medica, moradia, educagao, ou!
uma renda nominal minima (ou salario minimo) a ser gasto'
em bens e servigos essenciais — como no caso da lei que dispoe
sobre a aposentadoria por velhice, beneficios de seguro et sa-
larios-familia. Qualquer pessoa capaz de ultrapassar o minimo
garantido por suas qualidades proprias esta livre para faze-lo^
Tal sistema se assemelha, em sua aparencia, a uma versao mais
generosa da supressao de classes em sua forma original. Eleva
o nivel inferior, mas nao limita automaticamente a supefes-

^trutura. Mas seus efeitos merecem uma analise mais detalhada.
O<,g£aii«de=igua_Iaga.o alcangado depende de quatro fatores

— se o beneficio e oferecido "a todos ou a uma classe lirnitada;
se assume" a forma de pagamento em dinheiro ou prestagao^
de servigo; se o minimo e alto ou baixo; e como se levanta
dinheiro para pagar o beneficioy Os beneficios em dinheiro
sujeitos ao teste dos meios e limites de renda teve um efeito
igualante simples e 6bvio. O objetivo consistia em assegurar
que todos os cidadaos deveriam atingir, pelo menos, p minimo
prescrito, ou por seus pr6prios recursos ou com a assistencia,
se nao pudessem faze-lo por meios proprios.yo beneficio era
concedido s6mente aqueles que realmente necessitassem dele
ej assim, as desigualdades no nivel inferior da escala foram
reduzidas a zero. O sistema operou em sua forma mais simples
e genuma nos casos da Poor Law (Lei dos Pobres) e Old Age
Pensions (Aposentadorias por Velhice). Mas a igualagao eco-
ttornica poderia ser acompanhada de discriminagao de classe
^e natureza psico!6gica. O estigma atribuido a Poor Law tez_
^ "pobreza" um termo pejorativo definmdo uma cIasseT~Q
^posentado^por"Velhice"""poHe^ter" tido um ^ou'co^doTrfe^mo

?arjor, mas sem a macula da vergonha.
O. efeito geral do seguro social, quando limitado a um

'Srupo de renda, foi semelhante. Diferiu no sentido de que

ir:
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nao houve nenhum teste dos meios. A contribuigao criou um j
direito ao beneficio. Mas, falando de modo geral, a renda do J
grupo se elevou pelo excesso de beneficios em relagao ao gasto
total do grupo em contribuigoes e impostos adicionais, e a
diferenga de renda entre este grupo e aqueles acima deste
foi, d£sse modo, reduzida. £ dificil estimar-se a conseqiiencia
precisa por causa da grande amplitude de rendas no grupo
e da incidencia variavel dos riscos cobertos. Quando o piano
foi estendido a todos, essa diferenga voltou a existir, embora,
uma vez mais, tenhamos de levar em consideragao os efeitos
combinados da taxagao uniforme regressiva e, em parte, da
tributagao progressiva que contribuiu para o financiamento
do piano. Nada me induzira a iniciar uma discussao deste
problema. ^las^ um^plano totaljsmenos especificamente~"eli-
minador ^° "T-"-"- —^ J- - - • * - —_^ :-_._„--..„— ĵ iiiuin /̂iJLo ^^vjj.njujiiju^uu^qut?
urjuplarto^ limitado^e o seguro social o e do mesmo modo mais
do que um servico de teste dos meios. Beneficios a taxas'fixast
e uniformes nao reduzem as diferengas entre rendas diferentes.
O efeito igualante. deles depende do fato de que fagamtima
maior^adigaq^percentual as rendas limitadas do que as mais

"; ̂ elevadas. E, mesmo que o conceito de utilidade marginal^de-
•;•( crescente (se,^ que se pode ainda menciona-lo) possa rigo-
\trosamente'-rser apHcado apenas a renda crescente de um indi-

viduO^riSo sujeito a mudanca, isto continua a ser um assunto
de certa importancia. Quando um servico gratuito, como no
caso da assist&icia medica, e ampliado de um grupo de renda
restrito para a populagao total, o efeito direto e, em parte,

^aumentar a desigualdade das ^endas^disponiveis, mais uma vez <
I sujeitas a alteragao em virtude da incidencia de, tributes. Pois
^,os membros das classes medias, que costumavam pagar seus

. ; medicos, se defrontarn com esta parte de sua renda disponivel
'Spara ser gasta com outros bens e servigos.
-„- _ — -Parinei cautelosamente sobre essa fina camada de gelo

/ a fim de ressaltar um ponto. A_ampliacao-d£is-se*vicQs,_soeiais
L. — — J. -3 --,„ , _^rw^ -_' _'i.m. ,g^-.*f- .. —.- _

^ njio^ .̂̂ in3OKliaJkQe^e^u^^ Em
1 alguns casos pode faze-Io, em outros nao. A questao nao e

de muita importancia; pertence a um setor diferente da politica
social. O que interessa e que -haja um enriquecimento geral
da substancia concreta da vida civilizada, uma redugao geral
do risco e inseguranca, uma igualacao entre os mais e menos
favorecidos em todos os niveis-— entre o sadio e o doente, o
empregado e o desempregado, o velho e o ativo, o solteiro e
o pai de uma familia grande. A igualagao n5o se refere tanto
a classes quanto a indivlduos componentes de uma populagao
que e considerada, para esta finalidade, como se fosse uma

CIDADANIAECLASSE SOCIAL 95

classe./A igualdade de status e majSiJiriporiante—do^que a I f£%

Mesmo quando os beneficios sao pages em especie, essa}; *
fusao de classes e expressa externamente na forma de uma 5

nova experiencja comum. Todos aprendem o que significa ter
uin cartao de seguro que deve ser carimbado regularmente
(por alguem) ou recolher ajudas de custos para criangas ou ^
aposentadorias numa ^encia_de_correio._Mas quando o bene- ̂
ficio assume a formaOejim. servigo,/o elemento qualitative -^ '
penetra o beneficio mesmo e nao apenas o processo pelo qual
e obtido. A ampliagaxTde tais servigos pode, portanto, exercer
um efeito profundo sobre os aspectos qualitativos da dife-
renciagao social. As antigas escolas publicas primarias, embora
abertas a todos, eram utilizadas por uma classe social para a
qual nao havia nenhuma outra especie de educagao disponivel.
Seus membros eram criados segregados das classes superiores
e sob influe'ncias que deixavam sua marca nas criangas sujeitas (
a elas. • "Ex-aluno de escola publica" tornou-se um r6tulo que
um individuo poderia carregar por toda a vida e assinalava
uma distingao que era de carater real e nao apenas conven-
cional. Pois um sistema educacional dividido, ao promover
tanto a similaridade intraclasse, deu enfase e precisao a um
criterio de distancia social. Como o Professor Tawney afir-
mou, traduzindo o ponto de vista dos'educadores em sua prosa
inimitavel: "A intrusao das vulgaridades do sistema de classes /
na organizagao educacional e uma irrelevancia tao malefica em

I efeito quanto odiosa em concepgao."36 O servico limitado era
m • 1 1 1 ' " •fsa^.i——' f-J— ,l-" ,"" i

1 cnador de classes ao mesmo tempo que era neurranzaaor ae
| classes. Atualmente, a segregacao ainda ocorre, mas a edu-

cagao subseqiiente, a disposigao de todos, faz com que um
reajustamento seja possivel. Terei de examinar, dentro em
| pouco, se a classe influencia, de modo diverse, esse reajusta-

mento.
Do mesmo modo, o^servigo de assist^ncia medica em seu

^cio _acresceutou~.o._termo ."paciente^jcobaia^l,.a nosso vocabu-
lario de classeTocial, e muitos membros da classe media estao,
no memento, aprendendo exatamente o que o termo significa.
^as a rdifusao do servigo reduziu a importancia social da
distingao. A__exper-iencia -con/um—ofetecidak_por_um _ servigo
Inedico_geraLabrange-.a--todos, com excegao de uma pequena

no apice, e se espalha atrav^s de barreiras de classe
nos escaloes m^dios da hierarquia. Ao mesmo

39 R. H. Tawney, Secondary Education for All, p. 64.
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tempo, o minimo garantido foi elevado a nivel tao elevado
que o termo "minimo" se toraa um equivoco. A intengao,
pelo menos, e faze-lo aproximar-se tanto quanto possivel de
um maximo razoavel que os bens extras que os ricos ainda
sao capazes de comprar nao serao mais do que luxos e orna-
mentos. O service oferecido, nao o servigo que se compra, se
torna a norma do bem-estar social. Ha quern pense que, em
tais circunstancias, o setor independente nao pode sobreviver
por muito tempo. Caso desaparega, o arranha-ceu ter-se-a
convertido num banga!6. Se o sistema atual persistir e atingir
seus ideais, o resultado podera ser descrito como um bangalo
dominado por uma torre insignificante do ponto de vista arqui-
tetonico.

IJeneficios na forma de um service possuem essa outra
caracteristica: os direitos do cidadao nao podem^sfir HpiinjHns
de modo preciso. O elemento qualitativo pesa muita na ba-
lane?rr~TTrrrnTinimo de direitos legalmente reconhecidos p'ode
ser concecTido, mas o que interessa ao cidadao e a superestru-
tura das expectativas legitimas. Pode ser razoavelmente facil
fazer com que toda crianga, -at6 certa idade, passe um certo
numero de horas na escola. fi muito mais dificil satisfazer'
as expectativas de que a educacao deveria estar a cargo de
professdres treinados e ser dada em classes de. tamanho mode-
rado. Pode ser possivel para cada cidadao que o deseje estar
inscrito junto a um mjsdico. £ muito mais dificil assegurar
que recebera um tratamento adequado. E, assim, verificambs^
que_a_lggislac. aQn an inves^de ser o fa tor ^decisive que f aca

' com que a politica entre em efeito imediato, adquire, cada vez
trials, o'carffEejnle uma_decla7a^ao3d^porluca^qilo?^segundo- se
esp^ra7IJe5traFa-eHPvigor-alg-uin-dia. As Faculdades dos Con-
dados e os Centres de Saiide nos vein a mente imediatamente.
O ritmo de progresso depende da magnitude dos recursos na-
cionais e da distribuigao destes entre as reivindieagoes com-
petitivas. Nem pode o Estado facilmente prever qual sera o
custo do cumprimento de suas obrigacoes, pois a medida que
o padrao que se espera dos servigos aumenta — como deve
acontecer inevitavelmente nurna sociedade progressista — as
obrigagoes se tornam cada vez mais pesadas. O alvo esta-se
movendo para a frente e pode ser que o Estado nunca o atinja.
Segue-se que os direitos individuals devem estar subordinados
aos pianos nacionais.

As expectativas oficialmente reconhecidas como legitimas
nao sao reivindicagoes que devam ser satisfeitas em cada caso
quando apresentadas. Tornam-se, por assim dizer, detalhes de
am piano de vida comunitaria. A obrigacao do Estado e rjara
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com a sociedade como um todo, cujo recurso no caso de nao-
cumprimento por parte do Estado de suas obrigacoes reside
no Parlamento ou conselhos locais, e nao para com os cidadaos
individuals cujo recurso reside num tribunal de justiga ou,
pelo menos, num tribunal quase-judicial. A manutengao de/
um_equilibrio razodvel entre esses elementos raletivos e indi-t
vlHuais.dps direitos _sbciais"e"uma"iquestao'=de™importancia""vital
para o Estado socialista\democraticot :" " ^lr ^ __..^.--_ . \ - -- ••-« .1 •- .
* ^^aspecto^qiie acabei|de ressaltar se torna mais evidente
no casofda habitagao. Aqui, a posse das moradias existentes
tern sidb-vprptegida "por direitos legais eficazes, capazes de
serem assegurados num tribunal de justiga. O sistema se tor:
nou complicado porque cresceu pouco a pouco, e nao se pode
sustentar que os beneficios sejam igualmente distribuidos em
fungao da necessidade real. Mas o direito basico de ter o
cidadao uma moradia, seja la qual for, e minimo. ' Ele nao
pode reivindicar mais do que um teto sobre sua cabega, e
sua reivindicagao pode ser atendida, como vimos nos ultimos
anos, por um comodo num cinema abandonado transform ado
num centro de recuperagao. Nao obstante, a obrigagao geral
do Estado para com a sociedade como uma coletividade no
que toca a habitagao e das mais serias que tern de enfrentar.
A politica governamental concedeu, de modo inequivoco., ao
cidadao uma expectativa legitima de um lar adequado para
uma familia nele viver, e a promessa nao se limita a her6is
agora. E verdade que, ao lidar com reivindicagoes individuals,
as autoridades adotam, tanto quanto possivel, uma escala priori-
taria de necessidades. Mas, quando um cortigo esta em vias de
ser derrubado, quando uma cidade antiga esta sendo remo-
delada ou uma nova cidade planejada, as reivindicagoes indi-
viduals devem estar subordinadas a planificagao mais ampla
do progresso social. Surge, entao, um elemento de oportuni-
dade e, portanto, de desigualdade. Uma familia pode mudar-
se, antecipando-se k sua vez, para uma residencia modelar
porque faz parte de uma comunidade que deve receber assis-
tencia com mais urgencia. Uma segunda tera de aguardar,
embora suas condigoes materials possarn ser piores do que
aquelas da primeira. A medida que o trabalho prossegue, em-
bora em muitos lugares desaparegam as desigualdades, em ou-
tros se tornam mais acentuadas. Para ilustrar este aspecto,
citarei um exemplo. Na cidade de Middlesbrough, parte da
populagao de uma area em desintegracao tinha sido removida
para uma nova area residencial. Verificou-se que, entre as

i • J 1criangas que viviam nessa ai'ea, uma em cada oito daqueias
que competiam por vagas nas escolas secundarias era bem
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sucedida. No que toca a parte da mesma populacao originaria
que havia ficado para tras a propo^ao era de uma em cada
cento e cinqiienta e quatro.40 O contraste e tao gritante que
se hesita em oferecer qualquer explicafao precisa para tal
fen6meno, mas este pennanece como um exemplo notorio de
desigualdade entre individuos, surgido como o resultado pro-
vis6rio da progressiva satisfagao dos direitos sociais coletivos.
Eventualmente, quando se levasse a cabo o piano de habitacao,
tais desigualdades deveriam desaparecer,

'• Ha outro aspecto da politica habitacional o qual, acredito,
implica a interferencia de um ndvo elemento nos direitos de
cidadania. Surge quando o piano de habitacao, ao qual, como
afirmei, os direitos individuals devem ceder lugar, nao se limita
a um setor da camada inferior da escala social nem a um
tipo especifico de necessidade, mas abrange os aspectos gerais
da' vida de uma comunidade inteira. Planejamento urbano
equivale a planejamento total neste sentido. Nao apenas toma
a comunidade como um todo, mas influencia e deve levar em
consideragaq todos os intere'sses, costumes e atividades sociais.
Almeja criar novos ambientes fisicos que promoyerao ativa-
mente o crescimento de novas sociedades humanas. Deve de»
cidir qual o aspecto de que essas sociedades se revestirao e "
tentar atender a tfidas as diversificac.6es maiores que estag
devem center. Os planejadores urbanos apreciam falar de
uma "comunidade equilibrada" com6 seu objetivo. Isto signi-
fica uma sociedade que contenha uma adequada mistura def
tddas as classes sociais assim-como de grupos etarios e sexuais,
ocupa£6es e assim por diante. Nao tencionam construir con-
juntos residenciais operarios nem de (classe media, mas se pro-
p5em edificar casas'populares e residericias para a classe media.
O objetivo deles nao e uma sociedade sem classes, mas uma
sociedade na qual as diferengas de classe sejam legitimas em
termos de justiga social e na qual, portanto, as classes cola-
borem mais intimamente do que no presente para o beneficio
comum de todos. Quando um encarregado de planejamento
decide que ha necessidade de um maior elemento de classe
m^dia em sua cidade (como muitas ve'zes acontece) e traca
pianos para atender suas necessidades e igualar seus padroes,
nao age, como um construtor especulador, meramente em fun-
gSo de uma demanda comercial. Deve reformular a procura
em harmonia com seu piano total e, entao, conceder-lhe a
sancao de sua autoridade como o drgao responsavel e uma
comunidade de cidadaos. O individuo de classe me"dia pode,
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40 R. Glass, The Social Background of a Plan, p. 129.

entao, dizer, nao que "Virei se pagarem o preco que posso
pedir" mas que "Se me desejam como um cidadao, d^vem
dar-me o •status^que^me e devido de direito em funcao do^
cidadab^quirsou". £sse~e"um exemplo da maneira pela qual
a cidadania esta em si mesma) se tornando o elemento criador
da^desigualdade social. *

O segundo, e mais importante, exemplo se encontra no
campo da educagao, o qual tambem ilustra meu ponto de
vista^inicial sobre o equiKbrio entre os direitos sociais coletivos
e individuals. No periodo inicial da educacao publica na
Inglaterra, os direitos eram minimos e iguais.' Mas, como ja
observamos, ao direito veio corresponder uma obrigagao, nao
apenas porque o cidadao tenha uma obrigagao para consigo
mesmo, assim como um direito, de desenvolver o que se en-
contra latente dentro de si — um dever que nem a crianga
nem o pai pode apreciar em toda a sua extensao — mas por-
que a sociedade reconheceu que ela necessitava de uma popu-
lagao educada. Na verdade, tem-se acusado o seculo XIX de
encarar a educagao primaria unicamente como um meio de
propiciar, aos empregadores capitalistas, trabalhadores mais
aptos e a educagao superior meramente como um instrumento.
para aumentar o poder da nagao na competigao com seus_
rivais industriais. E o leitor pode ter notado que recentes
estudos sobre oportunidades educacionais nos anos que prece-
deram a guerra se tern ocupado em revelar a magnitude do
desperdicio social tanto quanto em protestar contra a frastragao
dos direitos humanos naturais,

Na segunda fase da historia educational da Inglaterra, a
qual data de 1902, a es cada "educational foi oficialmente aceita
como uma parte importante, embora diminuta, .do sistema.
Mas o equilibrio entre os direitos coletivos e individuals per-
maneceu quase o mesmo, O Estado decidia quanto podia
dispor para aplicar em educagao superior e secundaria gra-
tuita, e os estudantes competiam pelo limitado numero de
vagas disponiveis. Nao havia crenga alguma de que todos
aqueles que pudessem auferir beneficios de uma educagao mais
avangada 'obteriam tal educagao, e nao hayia.^nenhum reco-
rihecimento de qualquer direito natura1"*absoluto^a ser edu-
cado de acordo com a capacidade^"de cada um. M'as no ter-
ceiro periodo, que comegou em 1944, os direitos>individuais-
receberam, de maneira ostensiva, prioridade.^A competigao
por vagas limitadas devia ser^subs.tituida-p'ela selegao e dis-
tribuigao em lugares apropriados, suficientes em numero para
atender a todos, ao menos no nivel secundario. Na Lei de
1944, ha uma passagem que afirma que o numero de escolas
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secundarias nao sera considerado adequado a nao ser que
_4>ropicie a todos os estudantes oportunidades para educagao,
oferecendo tal variedade de instrusao e treiriame~nto quanto
possa ser desejavel em vista de suas aptidoes, habilidades .e
idades diferentes". Dificilmente se poderia encontrar afirmagao
mais forte de respeito pelos direitos individuals. Ainda assim,
duvido que isto funcione na pratica.

Se fosse possivel para o sistema educacional tratar o~estu-
-.1. dante inteiramente como um fim em si mesmo e encarar a
IT educacao como um meio de Hie dar algo cujo valor poderia
£ j aproveitar ao maximo, qualquer que fosse sua posigao na vida
? j professional, entao talvez fosse possivel moldar o piano edu-
U. cacional numa forma determinada pelas necessidades indivi-
;f\duais, a despeito de quaisquer outras consideracoes. Mas,

|como sabemos, a educacao atualmente se encontra intimamente
_rfk jligada a' ocupacao e um dos beneficios, pelo menos que o

estudante espera dela, e" a qualificagao para ocupar uma po-
sicao num nivel apropriado. A nao ser que ocorram mudangas

• significativas, parece provavel que o piano educacional sera
• ajustado a procura ocupacional. A propor?ao entre escolas

primarias, tecnicas e secundarias nao pode ser determinada
com precisao sem se fazer referenda a proporcao entre em-
pregos de niveis correspondentes. E talvez se tenha de pro-
curar um equilibrio entre os dois sistemas em beneficio do
proprio estudante. Se um jovem que teve uma educacao pri-x
maria e forcado a ocupar uma posigao de desacordo com a
educacao recebida, o mesmo alimentara um rancor ou frus-
tra^ao e achara que foi ludibriado. £ de se desejar que tal
atirude mude de modo que o jovem, em tais circunstancias,
fique grato pela educa?ao que recebeu e nao guarde ressenti-
mento de seu cargo, Mas realizar tal mudanga nao constitui
uma tarefa facil.

Nao vejo sinal algum de afrouxamento dos lagos que unem
a educagao a ocupacao. Ao contrario, eles parecem forta-
lecer-se cada vez mais. Da-se uma grande e sempre crescente
importancia a certificados, matriculas, formaturas e diplomas
como qualificagoes para emprego, e a validade destes nao
desaparece com a passagem dos anos. Um homem de 40 anos
pode ser avaliado pelo seu desempenho num exame feito aos
15 anos. A passagem que se adquire, ao se deixar a escola,
se destina a uma Jornada que dura uma vida inteira. Um
homem com uma passagem de terceira classe que, com o correr
do tempo, se sente capacitado a reivindicar um lugar na pri-
meira classe nao sera admitido, mesmo que esteja preparado
para pagar a diferen9a. Isto nao faria justiga aos outros. £le

\
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deve retornar ao principio e fazer nova reserva, por meio de
aprOvagao no exame prescrito. E e muito duvidoso que o
Estado se prontifique a pagar sua yiagem de volta. Isto nao
se 'aplica, e 16gico, a todo o\mercadosde trabalho, mas e uma
descrigao razoavel de uma parte significativa do mesmo, cuja
ampliacao esta sempre sendo \advogada. Li, por exemplo,
recentemente, um artigo no qual se t\rgexque se deva exigir
de todo pretendente a um cargo adminis'tratiyo ou de gerencia
numa empresa comercial que prove 'sua capacidade "passando
no .exame vestibular ou outro de natureza seme.lhante .41 £sse
fenomeno e, em parte, o resultado da sis tern atizagao das tec-
nicas em setores ocupacionais cada vez mais profissionais,
semiprofissionais e especializados, embora eu deva confessar
que algumas das reivindicagSes das assim chamadas associa-
9oes profissionais a posse exclusiva de conhecimento e tecnica
esotericos me parecem um tanto improcedentes. Mas tal fen6-
meno e tambem estimulado pelo refinamento do processo sele-
tivo que faz parte do pr6prio sistema educacional. Quanto
mais arraigada a convicc.ao de que a educacao e capaz de
peneirar o material humane- em seus primeiros afios de vida,
tanto maior a mobilidade verificada nesses_anos_ e, conse-

^^linii^ao^T^rtn-^^eriraor
direitQ_do cidadao nesse processo^de^selecao e mobi- J

JiT^^jdkSiOis^M^l?6'̂ 0^"*^ '̂ Seu °^ietivo v-i-"^"eliminar o ^rivilegio^ereditancr^Sasicarnenfe, e o direito f, 1^'
de todos de mostrar e desenvolver diferencas ou desigua^yS^
Jades; Pjdimto^guaJ^a^ser reconhecido como_,^esigua|. _Nos*''^

maior reside, e I6gico, na revelagaocte igualdades latentes — f^^
permitir que o jovem desprovido de recursos mostre que e f^.
tao capaz quanto o rico. Mas o resultado final e uma estru- ^
tura de status desiguais distribuidos, de modo razoavel, a habi-
lidades desiguais. O processo e, algumas vezes, associado com
ideias de individualismo do tipo laissez faire, mas no que toca
ao sistema educacional se trata de uma questao nao de laissez
faire, mas de planejamentp. O processo pelo qual habilidades
sao reveladas, a cujas influencias estao sujeitas, os testes pelos
quais sao mensuradas e os direitos concedidos com base nos
resultados dos testes sao todos planejados. A igualdade de
oportunidade e oferecida a todas as criancas quando de seu
ingresso nas escolas primarias, mas em idade ainda tenra sao
usualmente divididas em tres grupos - avancado, medio e
atrasado. Ja a esta altura, a oportunidade come^a a ficar de-

41 J. A. Bowie, em Industry (Janeiro de 1949), p.
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sigual, e as alternativas,/limitadas. Quando alcangam os 11
anos de idade sao noyamente submetidos a testes, provavel-
mente por uma equipe de professores, examinadores e psico-
logos. Nenhum desse's e infalivel, mas, talvez em alguns casos,
tres erros podem /fesultar numa decisao acertada. Segue-se,
entao, a classificagao para distribuigao entre tres tipos de es-
cola secundaria/ A opociunidade se torna ainda mais desigual.,
e as possibilidades ae uma educagao mais avangada ja se
restringe a ;u'ns poucps felizardos. Alguns de"stes, ap6s serem
testados unfaHfez mais, prosseguirao em seus estudos. No final
das contas, a "mistura de sementes variadas originariamente
colocada .na maquina surge em pacotes inequivocamente rotu-
lados prontos spara serem cultivadas nos jardins apropriados.

Revesti, de ceticismo, deliberadamente essa descrigao a
,fim de res,saltar o fato de que, nao importa quao genuino
possa ser o desejo das autoridades educacionais em oferecer
variedade suficiente para satisfazer todas as necessidades indi-
viduals, devem, num service de massa desse tipo, proceder por
classificagoes repetidas em grupos, e isso ,e seguido em" cada
estagio pela assimilacao no interior de cada grupo e diferen-
ciagao entre grupos. Esta e precisarnente a maneira pela qual
as classes^sociais"se^amoldam numa sociedade Huida. As dife-
rengasyintracla^es^-saoNgnoradas como irrelevantes; as dife-
rengasfinterclasses recebem significado exagerado. Assim, qua-
lidades que estao^na realidade, alinhadas ao longo de uma.^
escala continua sao utilizadas para a cria§ao de uma hierarquia
de grupos, cada qual com seus status e carater especial. Os
principals tragos do sistema sao inevitaveis e suas vantagens,
especialmente a eliminagao do privilegio herdado, superam,
em muito, suas falhas acidentais. Estas podem ser combatidas
e mantidas dentro de certos limites pela concessao de tanta
oportunidade quanto possivel a reformulagoes com relagao a
classificagao, tanto no sistema educacional em si come na vida
posterior.

A conclusag_irnportante que se segue para minha linha
de_;raciocinio e .que, p'or- ihtermedio da educagao em suas

Irelagoes corn a estrutura ocupacidhal, a cidadania opera como
um instfumento de estratificagao social. Nao hi razao alguma

vpara se deplorar isto, mas se dgve ter consciencia de suas
consequenciasrO^dfws1 adquirido por meio da educagao acom-

* panha o individuo por tdcVa a vida com o-r6tulo de legitimi-
dade, porque foi conferido por uma instituigao destinada a

i dar aos cidadaos seus justos direitos. E talvez ja havia uma
discrepancia^ seria entre as expectativas daqueles que atingem
os niveis intermediaries na educagao e o status das ocupagoes
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nao-manuftis que normalmente acabam ocupando em suas vidas
profissionais.

Afirmei, anteriormente, que a cidadania e o sistema de
[classes capitalista tern estado em guerra no seculo XX. Talvez
> a frase seja um tanto exagerada, mas nao ha diivida de que
a cidadania impos modificagoes no referido sistema de classes.
Mas nao teriamos razao para admitir que, embora o status
seja um principio que esteja em conflito com o contrato, o
sistema de status estratificado que esta penetrando a cida-
dania seja um elemento estranho no mundo econfimico externo.
Os direitos sociais, em sua forma moderna, implicam uma
invasao do contrato pelo status, na subordinagao do prego de j
mercado a justiga social, na substituigao da barganha livre
por uma declaragao de direitos. Mas serao ^sses principios
estranlios a pratica do mercado de nossos dias Ou estarao ja
arraigados no sistema de contrato em si? Fenso que e claro
que estao

f Como ja assinalei^umdos principais feitos do poder po-
litico nc^secuUPXIX foi abrir o caminho para o desenvolvii'
Wientp'^clo sindicalismo ao torriar os trabalhadores capazes-de
se^valere^ud^^eus^ireitos-Gi-vis^cpletivamente. flsto constituiu
uma /anomalia, jd que, ate entao, os dlreitos"politicos e que
erair/ usados para a agao coletiva atraves do Parlamento el
conselhos locais, ao passo que os direitos civis eram extrema-j
mente individuals e tinham, portanto, se harmonizadp^Gom^o;
individualismo dos primordios do .
criou uma especie de cidadania industrial (secundaria quej
naturalmente, se imbuiu do espirito adequado ^
tui§ao de cidadania. Os direitos civis coletivos podiam ser i
usa^dos nao apenas -para barganha no verdadeiro sentido da /
palavra, mas para a afirmativa de direitos basicos. A posigao '\
era insustentavel e podia apenas ser transit6ria. Os direitos nao
oonstituem um objeto proprio de barganha. /Ter de barganhar
par uma remuneragao numa sociedade que aceita a remune-
ragao essencial para viver como um direito social e tao absurdo
quanto ter de lutar para votar numa sociedade que inclui o
voto entre os direitos politicos. Ainda assim, o inicio do
seculo XX tentou dar algum sentido a esse absurdo. Admitiu
a [barganha coletiva como uma operacao de mercado normal e
paciftca, enquanto reconhecia, em principio, o direito do ci-
dadao a um padrao minimo de vida civilizada, que era justa-
niente aquilo pelo que os sindicatos acreditavam, com razao,
que estavam lutando para conseguir para seus membros com
a arma da^bar-ganha. ~*

^

$
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Ma eclosao das grandes greves no periodo imediatamente
anterior a Primeira Guerra Mundial, esse murmurio de uma
reivindicaQao em comum por direitos sociais era audivel de
modo claro. O Governo foi forcado a intervir. Alegou que<
assim o fazia para a protecao do piiblico e que nao pretendia;

interferir nas questoes em disputa. Em 1912, o Sr, Askwith, o
principal negociador, disse ao Sr. Askwith, o Frimeiro-Ministro,
que a intervencao tinha fracassado e o prestigio do Governo
tinha sido abalado. Ao que o Primeiro-Ministro retrucou: ,
"Cada palavra que o senhor pronuncia endossa a opiniao que i
eu tinha formado. E uma degrada9ao do Governo'.42 A His-;
t6ria logo mostraria que tal ponto de vista era um anacro-
nismo completo. CL Governo naa pode mais manter-se afas-
tado dos conflitos industrials como se o nivel de_salarios_eo
parrrtcrjte^gda: dos trabalhadores fossem questoes commas
<ju^_nao_.preGisasse-ociup.ar=se. E a intervene^ do Governo
nos conflitos industrials tern sido acompanhada, por outro lado,
pela intervencao dos sindicatos na maquina governamental.
Este e um fenomeno tanto significante quanto bem-vindo,
desde que se tenha consciencia de suas implicates. No pas-
sado, o sindicalismo tinha de afirmar os direitos sociais atraves
de ataques desfechados de fora do sistema no qual o poder
residia. Atualmente, defende-os de seu interior em coopera-
c£o corn o Governo. Quando se trata de questoes vitais, a
simples barganha economica se transforma em algo semelhante^
a uma discussao conjunta da politica a ser adotada.

O que se depreende disso e que decisoes alcangadas desse
modo devem ser acatadas. j>e se invoca a cidadania emdefesa

ij; dos direitos, as obriga5oes~ con:espondeTirgs~da~cldadaHia~nao
\\ ijodem ser ignoratias:—^Estas^nao~eagem que um individuo
§ sacrifique sua liFerdaHe individual ou se submeta, sem mo-

tivo, a qualquer exigencia feita pelo Governo. Mas exigem
que seus atos sejam inspirados por um senso real de respon-
sabilidade para com o bem-estar da comunidade. Em geral,
os lideres sindicais aceitam essa missao, mas isto nao e ver-
dade no que toca a todos os membros dos sindicatos. As
tradigSes firmadas numa epoca em que os sindicatos lutavam
por sua existencia e quando as condicoes de emprego de-
pendiam inteiramente do desfecho de uma barganha desigual
tornam essa aceitagao muito dificil. As greves nao-oficiais, sao
freqiientes, e nao ha duvida de que um elemento importante
nos conflitos industrais £ o desacordo entre os lideres sindicais
e uma certa parte dos membros dos sindicatos. Os deveres

42 Lord Askwith, Industrial Problems and Disputes, p. 228.

podem originar-se de status ou de contrato. Os lideres de
greves ilegais sao passiveis de rejeitarem ambos. As greves
geralmente envolvem a quebra de contrato ou o repudio de
acordos. Apela-se a algum principio supostamente mais alto
— em realidade, embora possa acontecer de nao se afirmar
de modo expresso, aos direitos de status da cidadania indus-
trial. Ha muitos precedentes, em nossos dias, para a subor-
dina9ao do contrato ao status. Talvez o mais comum se en-
contre no problema de moradia. Os alugueis sao controlados
e os direitos dos locatarios protegidos apos o termino do con-
trato, casas sao requisitadas, acordos feitos livremente sao
anulados ou modificados pelos tribunals ao aplicarem os prin-
cipios de equidade social e do prego justo. A inviolabilidade
do contrato cede lugar as exigencias da politica social, e nao
estou sugerindo que isto nao deva ser assim. Mas se as obri-
gac.6es do contrato sao postas de lado por um apelo aos di-
reitos de cidadania, entao os deveres da cidadania tern de
ser aceitos do mesmo modo. Em algumas greves nao-oficiais
recentes, houve uma tentativa, suponho, de reivindicar os
direitos tanto de status quanto de contrato, enquanto se repu-
diavam as obriga9oes de status e de contrato.

Mas minha principal preocupagao nao e a natureza das \
greves, mas a concep9ao corrente do que constitui um salario \
justo. Penso que nao ha duvida de que esta concepgao inclui / ;
a nogao de status. Faz parte de tfida discussao sobre remu-
neragao e salaries profissionais. Quanto deve um medico espe-
cialista ou um dentista ganhar?, perguntamos. Duas vezes o /
salario de um professor universitario seria justo ou isso nao '
seria suficiente? E, e evidente, o sistema previsto nao e de
status uniforme, mas estratificado. As reivindicacoes .de status

^se refer em a umfl pqtr^itiir^u-saJftriftU-hierarqnina, cada_7
representando—um_dkeltD social, e nao^apenas-urn—valor,
irnej^ada A barganha coletiva deve envolver, mesmo em suas
formas elementares, a classifica9ao de trabalhadores em grupos
ou niveis nos quais diferencia9oes ocupacionais diminutas
sejam ignoradas. Como na educagao de massa, assim no em-
prego de massa, as questoes de direitos, padroes, oportuni-
dades etc. s6 podem ser debatidas em termos de um numero
limitado de categorias e pela interse9ao de uma corrente con-
tinua de diferenc.as por uma serie de classes cujos nomes
possam encontrar facil acolhida na mente do funcionario ocu-
pado. A medida que a area de negociacao se amplia, a assimi-
lagao de grupos necessariamente se segue a assimilagao de
individuos ate que a estratificac/ao da popula9§.o total de tra-
balhadores esteja, tanto quanto possivel, padronizada. So entao

,,
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os principles gerais de justiga social podem ser formulados.! |
Deve haver uniformidade em cada nivel e diferenca entre'
nfveis. Esses principios dominam a mente daqueles que dis-1
cutem as reivjndicacoes salariais, embora a racionaliza9§o pro-'1

duza outros argumentos, tal como que os lucres sSo excessivos
e que a industria pode pagar salaries mais altos, ou que sa-|
larios mais elevados sao necessarios para manter a oferta del

^ trabalho qualificado ou evitar seu declinio.
O Livro Branco das Rendas Pessoais43 lancou alguma Iuz;

sobre esses recantos obscuros da mente, mas o resultado final
foi tornar o processo de racionalizacao mais complicado e
laborioso. O conflito b£sico entre os dirgitos sociais e o valor
de mercado nao foi resolvido. JQm'"~](rdTt1Pvdz*> dos sindicatos
disse: "Uma relacao eqmtativa'deve--sef~esta:belecida entre
industria e industria".4^,lJma-~felacao equitativa e um con-
ceito social e nao ecdnoniico. O Conselno GeraVdo IT.U.C.

V*!̂ . J' /

aprovou os principles do^I;ivTO~Brancp^ate=:o^pontO''em que
"reconhecam a necessidade de salvaguardar os aiferenciais na
estrutura de salaries de muitas industrias importantes e sao
necessarios para manter aqueles padroes de artesanato, treina-
mento e experiencia que contribuem diretamente para a efi-
ciencia industrial e produtividade mais elevada".45 Neste caso,
o valor de mercado e o incentive economico encontram um
lugar no argumento que se relaciona fundamentalmente com
o status. O Livro Branco em si teve uma visao um tanto dife-x
rente e, possivelmente, mais verdadeira, dos diferenciais. "Os
ultimos cem anos assistiram ao desenvolvimento de certas re-
lacoes tradicionais ou costumeiras entre rendas pessoais — in- \.
cluindo salaries — em ocupacoes ̂ diferentes... Essas nao sao *
necessariamente relevantes .para as condicoes niodernas". A
tradicao e o costume sao principios sociais e nao economicos,
e sao velhos nomes para avestrutura moderna de direitos de ,
status. " ~—"~—™—•""~ " I

O Livro Branco afirmou francamente que os diferenciais
baseados nesses conceitos sociais nao podiam satisfazer as exi-
gtaicias econdmicas correntes. Nao ofereciam os incentives /
necessarios para assegurar a melhor distribuicao do trabalho.
"Os niveis de renda relatives devem ser tais que incentivem
o movimento da mao-de-obra para aquelas industrias que mais

« Cmd. 7321, 1948.
4* Como foi relatado no The Times,
4^ Recomendaffoes da Comissao Especial sobre a Situagao Econo-

mica como aceitas pelo ConBelho Geral em sua Reuniao Extraordindria
de 18 de fevereiro de 1948,
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f- necessitem dela e nao devem, como em alguns casos ainda o
fazem, atentar numa diregao contraria". Notem que se afirma
"ainda o fazem". Uma vez mais a concepcao moderna de
direitos sociais e tratada como resquicio do passado obscure.
A medida que prosseguimos, a confusao aumenta. "Cada
reivindica§ao per um aumento de salario deve ser considerada
com base em seus meritos do ponto de vista nacional", isto 6,
em termos de politica nacional. Mas es_sa_gpJLi,tica_iiae-^Qde
ser leyada a^abo pelo exercicio dos direitos sociais_da-cida-
'Hama^atraves do Governo~piorque^aquHalimplLcariaJ!uma—in-

.no-qufe-tem-sid9r*ate"Trmomento7^onsi-
-entre-individuos^e

roi^arii^^G0es-f-^^tG--%--«ma--invasao'-uus-uirc»i.us-»jivia- uu LIUO,-
[ dag, 5j)areitp_s dyis equivalent, portanto, a assumir responsabi-
ijidade^gglitica, e !T"livreKTonrrato"^quivaIel"sr"agir cdmcPb
; instrumentp da" politica "nacionalT E ha, aihda, outre paraddxot
O^incentivo que Trper'arnmrTsisfema de livre contrato do mer-

! cado livre e o incentive do ganho pessoal. O incentive que
corresponde aos direitos sociais e aquele do clever publicojA
qual dos dois se langa o apelo? A respostft e" 5 a ambos."~In-
siste-se em que o .cidadao responda a.p chamado do dever
dando lugar a motivate cjo seu pr6prio interesse. Mas esses
paradoxes nao sao invencoes descabidas; sao inerentes ao noss,q
sistema social contemporaneo. E nao devem causar-nos uma
ansiedade indevida, pois um pouco de bom sense pode, muitas
vezes, remover uma montanha de paradoxo no mundo da acao,
embora a 16gica possa ser incapaz de sobrepujd-la no mundo
do pensamento.

Conclusoes

Tentei demonstrar como a cidadania e outras forgas ex- \
teinas a ela_tem _alterado o pa<^ao_de^desigualdade ̂ ocial^)
Para completar o quadro, devo, ^gor^^ern^eender um apa-
nhado das influencias como um todo s6bre a estrutura de
classes sociais. Estas tem, indubitavelmente, sido profundas,
e pode ser que as desigualdades permitidas, e mesmo mol-
dadas, pela cidadania ja constituam distincoes de classe no
sentido em que este termo era empregado com rela^ao a socie-
dades passadas. Mas analisar £sse problema exigiria outra con-
ferencia e esta, provavelmente, consistiria numa mistura de
dados estatisticos secos, de significado incerto e julgamentos
significativos de validade duvidosa. Pois nossa ignorancia da
"^at^ria e profunda. E, portanto, talvez oportuno para a
reputa9ao da Sociologia que deva limitar-me a umas poucas
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observacoes preliminares numa tentativa de responder as qua-
tro perguntas que fiz no fim de minha introducao ao t6pico,
-^__JCgmos de descobrir os efeitos combinados de tres fatores.
Primeinl, a compressao, einamljps os extremes, da escala de

"clisEribui^ao de renda. (Jpj|undoy a grande extensao— da area
de cultura comum e expeTt§flcia comum. E, ^ceiro,-0 e'nri-
quecimento do status universal da cidadania, combinado com
o reconhecimento e a estabiliza9ao de certas diferencas de
status principalmente atraves dos sistemas relacionadds de edu-
039(10 e ocupa9ao. Os dois primeiros tornaram o terceiro pos- ;
sivel. As diferen9as de status podem receber_a_chaiicela da

naojjgjam- muito profandas, mas ocoiram^nuina populagao unt-•
da numa_ciyiUzaca^ linicaL.e..desde que nao sejam uma ex-'
pressao de privilegip hereditario. Isto significa que desigual-
aacleirjJodem ^er_tgleradas numa sociedade fundamentalmente
igu^^ana__desde_que nao sejanT~ Hiha^nicas, isto_:e, jtjue- nao
criem incentives que~se^~originam ^io ^escpntentamento_ e do -.
sen'tifneiitb^~c|e~ que" "este tipo"~He"vida nao me agra_da"7~ou'
'^estoiT decidido a fazer'tudo paraque meu filho naQ_pjassV
pelo~qu£pjsj^^MaF^o^^o de desiguaj3ade reivindicada
"ncTOvro Branco pode ser jusjjflcada^somente se for dinamica
e_se ofgrgggf unL^H^"'lft,^M'a mudanga e melhoria. Podia
vir a ser provado, portanto, que as desigtraittedes permitidas,
e mesmo moldadas, pela cidadania nao runcionarao num sen-
tido econ6mico como fdrgas influenciando a livre distribuicito
de mao-de-obra. Ou que a estratifica9ao social persiste, mas
a ambigao social deixa de ser um fenomeno normal e se' torna
um padrao de comportamento desviante — para usar um
pouco do jargao-da Sociologia.

Se isto se desenvolver em demasia, poderemos verificar;1

que a unica -motiva9ao restante com um efeito distributive!

consistente — distributivo, isto e, da for9a de emprego atraves
da hierarquia de niveis economicos — sera a ambi9ao do me-
nino de fazer seus deveres escolares, passar nos exames e ser
promovido na escada educacional. E se o objetivo oficial de
assegurar "paridade de estima" entre os tres tipos de escola
secundaria fosse alcan9ado; poderiamos at6 perder grande parte
daquilo. Tal seria o resultado extremo de estabelecer con-
di9oes sociais nas quais todo homem estivesse contente com
o padrao de vida que esperasse receber da cidadania.

Ao fazer estas afirma9oes, respondi a duas de minhas
quatro perguntas, a primeira e a ultima. JPerguntei se^asJiipQ*—
tg-ggs^gogioldgicas^ latentes ̂ g ensaiQ_de-MarshalI_sao validas
hofe. principalmenfe "

j * 4, __^_^——X —"——' -~"•" e4gual-
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dade humana basica,

atual erp ,prpl _da-igiialdada-ftfifti-al
res-inerente _

que a preservagao^ d.e desigualdades economica?~^e \
torno1T''n^rs7;dificil^peTo'enriquecimento do status da cida- |
Saliia. Ja_nao. hi .tanto lugar para elas, e ha maibr jprobaBi- I
irdaHe*^e que. sejam contestadasT Mas, cettamente, estamos '
prosseguindo com base na primeira de que a hip6tese e valida..
E essa premissa oferece a resposta a segunda pergunta. Nosso
objetivo nao e uma igualdade absoluta. Ha limitagoes ine-
rentes £io movimento em favor da igualdade. Mas o movi-
mento possui um duplo aspecto. Opera, em parte, atraves
da cidadania e, em parte, atraves do sistema econ6mico. Em
ambos os casos, o objetivo consiste em remover desigualdades
que nao podem ser consideradas como legitimas, mas o padrao
de legitimidade e diferente. No primeiro, e o padrao de jus-
tica social; neste ultimo, e a justi9a social combinada com a
necessidade economica. £ possivel, portanto., que as desigual-
dades permitidas pelos dois aspectos do movimento nao coin-
cidam. Distingoes de classe podem sobreviver que nao pos-
suam nenhuma fungao economica apropriada, e difereri5as eco-
ndmicas que nao correspondam a distin96es de classe aceitas.

' _

entre os direitos e deveres. Os direitos se multipli-
Cacla indivi3uo sabe bem aquilo quecaram e sao precisos. _

pode reivindicar. O dever cujo cumprimento e pbvio e neces-
sariamente mais imediato para a realiza9ao do direito e o dever
de pagar impostos e contribuigoes de seguro, Visto que estes
sao compuls6rios; nenhum ato de vontade e nenhum senti-
mento forte de lealdade entram em jogo. A educa9ao e o ser-
vigo militar sao tambem compuls6rios. Os outros deveres sao
vagos e estao incluidos na obrigacao geral de levar a vida de
um bom cidadao, prestando tanto servi9o quanto possivel para
promover o bem-estar da comunidade. Mas a comunidade £
too ampla que a obriga9ao se torna remota e ideal. De im-
portancia fundamental e o dever de trabalhar, mas o efeito
do trabalho de um individuo s6bre o bem-estar da sociedade I
total k tao infinitamente pequeno que ele dificilmente acre- /
ditard que possa causar algum mal pelo nao-cumprimento dq/7
referido dever. ^^

Quando as rela96es sociais eram dominadas por contratos,
dever de trabalhar n5o era reconhecido. Cabia a cada um

se devia trabalhar ou nao, Se escolhesse viver ociosa-



no CIDADANIA, CLASSE SOCIAL E STATUS

mente na pobreza, estava livre para faze-Io, contanto que nao
se tornasse um encargo social. Se fosse capaz de viver no
ocio em conforto, era considerado nao como um vadio, mas
como um aristocrata — que devia ser invejado e admirado.
Quando a economia ingle'sa atravessava um processo de trans-
formacao para um sistema desse tipo, houve uma grande ansie-
dade quanto a oferta de trabalho necessario. As forc,as moti-

^ ' vacionais das normas e costumes de grupo tinham de ser subs-
•o tiiuidas pelo incentivo de ganho pessoal, e duvidas serias

foram manifestadas s6bre se se podia depender deste incentivo.
Isto explica o ponto de vista de Colquhoun sobre a pobreza
e a observacao jura de Mandeyillejiegundo_a qual os traba.

'- lhadores "nao possuem jjuteo^incentivQ^para^ cumrjriremsuas
^toefaTTeifla'o suas necessidades^e._gaeje^ de prud&icia'irtivjar,
Pmas ̂ ingenuXL satasfaze^ taisnecessidades^g^^rEr no seculo

XVIII, suas necessidades eram muito simples. Eram guiados
por habitos de vida preestabelecidos da classe e nao havia
nenhuma escala continua de padroes de consumo crescentes
para estimular os trabalhadores a ganharem mais a fim de!

gastarem mais em bens cobi9ados e ate ha pouco alem de seu
alcance — como aparelhos de radio, bicicletas, cinemas ou
viagens de fe"rias. O seguinte coznentario da parte de um1

escritor em 1728, que nao e senao um exemplo entre muitos
no mesmo sentido, pode muito bem ter-se baseado em obser-
va£ao concreta. "As pessoas de baixo padrao de vida", disse
ele, "que trabalham apenas para o pao de cada dia, se o podem
obter com apenas ire's dias de trabalho por semana, muitas
delas farao feriados dos outros tres, ou fixarao seu pr6prio valor
de trabalho".47 E, se adotassem esta ultima alternativa, em
geral gastariam suas economias em bebidas, o unico luxo facil-
mente disponivel. A eleva9ao geral do padrao de vida fez
com que esse fenomeno, ou algo semelhante, reaparecesse na
sociedade contemporanea, embora os cigarros, atualmente, de-
sempenhem um papel mais importante do que a bebida. ;

Nao e tarefa facil reviver o sentimento de obrigag^o pes-
soal para com o trabalho numa nova forma da qual tal senti-
mento esteja ligado ao status da cidadania. Tal tarefa nao se
torna mais facil pelo simples fato de que a obriga9ao essential
nao 6 ter um empre'go e mante*~lo, uma vez que isso e relati-
vamente simples em condic,6es de pleno empre'go, mas dedicar-
se de cora9§o a um empre'go e trabalhar bem. Pois o padrao

*0 B. Mandeville, The Fable of the Bees, G.B edigiio (1733), p. 213.
47 E. S. Furniss, The Position of fthe Laborer'in a System of

Nationalism, p. 125.
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pelo qual se mede o trabalho efetivo e irnensamente elastico.
Um apelo efetivo as obrigagoes da cidadania pode ser feito
'em tempos de emergencia, mas o espirito de Dunquerque nao
ise pode constituir numa caracteristica permanente de qualquer
civiliza9ao. Nao obstante, os lideres sindicais tern tentado in-
jcutir esse sentimento de obrigagao geral nos seus coman-
'dados. Numa conferencia realizada em 18 de novembro do
•ano passado, o Sr. Tanner se referiu a "obriga9ao imperiosa
de ambas as partes do processo industrial de contribuirem
ao maximo para a reabilita9ao da economia nacional e recu-
pera9ao mundiar.48 Mas a comunidade nacional e ampla de-
mais e muito remota para adotar esse tipo de lealdade e
fazer dela uma for9a motivacional continua. Esta e a razao
pela qual muitos pensam que a solu9ao do problema reside no
desenvolvimento de lealdades mais limitadas para com a comu-
nidade local e especialmente para com o grupo de trabalho.
Nesta ultima forma, a cidadania industrial, estendendo suas
obriga9oes ate as unidades basicas da produ9ao, poderia for-
necer parte daquele vigor de que a cidadania em geral parece
ressentir-se.

Chego, finalmente, a segunda de minhas quatro questoes
originais que nao foi, entretanto, tanto uma pergunta quanto
uma afirma9ao. Assinalei que Marshall estipulou que as me-
didas_destinadas_a__elevar o nivel geral de ~civih'za9ag~dos7tra-[

nao devem interferir no livre funcionamento do^ _
mercado^ Se o iEizessem, poderianisw^conTundidas com

!*Tismo. E afirmei quc, obviamente, essa limitagao a politica
tinha, desde entao, sido abandonada. As medidas socialistas
no sentido de Marshall tern sido aceitas por todos os partidos

s| politicos. Isto me levou a observacao de que o conflito entre
f- medidas igualitarias e o mercado livre deve ser examinado no

curso de qualquer tentativa de transportar a hipotese socio-
logica de Marshall para a epoca moderna.

Analisei este tema vasto sob varios aspectos, e no sumario
conclusive me hmitarei a um aspecto do problema. A civili-
zagao unificada que torna as desigualdades sociais aceitaveis,
e ameaca deixa-las sem £un9&o do ponto de vista economico,
e alcangada por um div6rcio progressive entre as rendas real
e nominal. Isto esta, evidentemente, explfcito nos servos
sociais de maior monta, tais como saiide e educagao, que
oferecem beneficios em especie sem nenhum pagamento ad hoc.
Nas bolsas de estudo e assistSncia judiciiria, os pre9os ajus-

1(8 The Times, 19 de novembro de 1948. BIBL10TECA CEHTRAl
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tados as rendas nominais mantem a renda real relativamente
constante, ate onde esta e influenciada por tais necessidades
particulares. A regulamenta£ao de alugueis combinada com
a seguranga da estabilidade alcanca um resultado semelhante
por meios diferentes. Assim, em graus variaveis, o fazem o
racionamento, os subsidies para g^neros de primeira necessi-
dade e o controle de pregos. As vantagens obtidas por uma
renda nominal maior nao desaparecem, mas sSo limitadas a
uma area restrita do consume.

Falei, ha pouco, da hierarquia convencional da estrutura
salarial. Aqui., da-se importancia a diferengas em rendas no-
minais e se esperam salaries mais elevados para auferir-se van-
tagens reais e substanciais — como, e natural, ainda o fazem

[ a despeito da tendencia em prol da igualacao das rendas reais.
' Mas a importancia dos diferenciais de salario e, tenho certeza,

parcialmente simbolica. Operam como rotulos atribuidos a
status industrials, nao apenas como instrumentos de uma -ge-
nuina estratificagao economica. E vemos tambem indicios de
que a aceitagao desse sistema de desigualdade economica por
parte dos proprios trabalhadores — especialmente aqueles si-
tuados na parte inferior da escala — e, algumas vezes, contra-
balancada por reivindicacoes por uma maior igualdade corn

. respeito aquelas formas de gozo real que nao sSo pagas com
/ os salarios. Os trabalhadores manuals podem aceitar como

certo e proprio que ganhem menos do que alguns niveis de
trabalhadores de escrit6rio, mas, ao mesmo tempo, os horistas
podem pressionar pelos mesmos beneficios de que gozam os
mensalistas porque estes deviam refletir a igualdade funda-
mental de todos os cidadaos e nao as desigualdades de salarios
ou niveis ocupacionais. Se o gerente pode ter um dia livre
para assistir a um j6go de futebol, por que nao o trabalhador?
O gozo comum e um direito comum.

Estudos recentes das opinioes de adultos e menores veri-
ficaram que; quando se coloca a questao em termos gerais, ha
um interesse decrescente em ganhar muito dinheiro. Isto nao
e devido, segundo penso, apenas a pesada carga do imposto
progressivo, mas a uma crenca implicita de que a sociedade
devia garantir, e garantira, todos os elementos essenciais de
uma vida segura e decente em todos os niveis, sem consi-
deragao da quantia total percebida. Numa populagao de estu-
dantes secundarios examinada pelo Bristol Institute of Edu-
cation, 86% queriam um empre'go interessante com salario ra-
zoavel e apenas Q% desejavam um emprego no qual pudessem
fazer muito dinheiro, E o quociente de inteligencia media
do segundo grupo era 16 pontos mais baixo de que o do pri-
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Numa pesquisa de opiniao realizada pelo British In-
titute of Public Opinion, 23% queriam salarios tao elevados

possivel, e 73^ preferiam seguranca com salarios mais
,50 Mas num dado momento, e em resposta a uma per-
particular sobre suas circunstancias presentes, a maioria

c!as pessoas, seria de se imagihar, confessaria um desejo por
^ais dinheiro do que recebem na verdade. Outra pesquisa,
realizada em novembro de 1947, sugere que mesmo esta expec-
tativa e exagerada. Pois 51% afirmaram que seus ganhos esta-
vam num nivel, ou acima deste, adequado para cobrir as des-
pesas com a familia, e apenas 45% afirmaram que tais niveis
eram inadequados. A atitude esta sujeita a varia§ao nos dife-
rentes niveis sociais. £ de se esperar que as classes que mais
se tern beneficiado dos services sociais e nas quais a renda

ireal tern aumentado estejam menos preocupadas com di£e-
Irengas na renda nominal. Mas deveriamos estar preparados
[•para encontrar outras reacoes naquele setor das classes medias
if'onde o padrao de rendas nominais e, no momento, acentua-
|damente incoerente, enquanto os elementos da vida civilizada
faadicionalmente mais procurados estao-se tornando inatingiveis
com as rendas nominais existentes — ou por quaisquer outros
tmeios.

se
O problema geral e aquele ao qual o Professor Robbins

se referiu quando lecionou aqui ha dois anos. "Estamos se-
guindo", disse Robbins, "uma politica que e autocontraditoria
e autofrustrante. Estamos facilitando a taxagao e procurando,

possivel, inrroduzir sistemas de pagamentos que flu-1

|uam com o fluxo de produgao. E, ao mesmo tempo, nossa
pgulamentacao de precos e o consequente sistema de racio-
;?amento sao inspirados por principios de igualdade. 0 resul-
l&do e que obtemos o pior de ambos os mundos".51 E uma

mais: "A crenca de que, em tempos normais, faz sentido
|entar misturar os principios e dirigir um sistema de renda

igualitario lado a lado com um sistema de renda nominal
-igualitario me parece um tanto simplista"62 Sim, para o

imista talvez, se este tenta julgar a situagao de acordo
a 16gica de uma economia de mercado. Mas nao neces-
nente para o sociologo que tern em mente que o com-

prtamento social nao e governado pela logica, e que uma
|°ciedade humana pode transformar um ^aradoxo em algo

o

48 Research Bulletin, n.° 11, p. 23.
50 Janeiro de 1946.
01 L. Robbins, The Economic Problem in Pence and War, p. 9.
**• &1d., p. 16..
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que faga sentido — ao menos, por um espa9O de tempo bas-
tante longo. A politica, com efeito, pode nao ser absoluta-
mente simplista, mas sutil; uma aplica9ao moderna do velho
proverbio divide et impera — jogue um contra o outro para
manter a paz. Mas, falando de modo mais serio, a palavra
simplista sugere que a antinomia e meramente o resultado do
pensamento confuso de nossos governantes e que, uma vez
que vejam a luz, nao ha nada que os impega de alterar sua
linha de ac,ao. Acredito, ao contrario, que este conflito de
principles se origina das proprias raizes de nossa ordem social
na fase atual do desenvolvimento da cidadania democratica.
Inconsistencies aparentes sao, de fato, uma fonte de estabili-
dade, alcancada atraves de um ac6rdo que nao e ditado pela
16gica. Esta fase nao existira indefinidamente. Pode ser que
alguns dos conflitos no sistema social ingles se estejam tor-
nando muito acentuados para que o acfirdo realize sua fina-
lidade por muito tempo. Mas, se quisermos auuxiliar na reso-
Iu?ao dos mesmos, temos de tentar compreender sua natureza
mais profunda e ter em mente os efeitos mais profundos e
inquietantes que seriam produzidos por qualquer tentativa pre-
cipitada de reverter tendencias e movimentos presentes e re-
centes. Foi meu objetivo nestas conferencias esclarecer um
elemento que julgo de fundamental importancia, ou seja, o
impacto de uma nocao em rapido desenvolvimento, o dos
direitos da cidadania sobre a estrutura da desigualdade social.

T Q M B . / 9 3
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C A P I T U L O IV

MUDANQAS NA ESTRATIFICACAO SOCIAL
NO SECULO XX

O tema designado para a subse9§.o que represento1 con-
siste no exame das mudancas que tern ocorrido na estratifi-
cacao social durante o seculo XX. Grande parte do material
submetido o e na forma de ensaios sdbre mudan9as rnim de-
terminado pais escrito por um soci61ogo representante de seu
pais; um ou dois ensaios de carater mais geral (e. g.. os dos
Profess6res Jessie Bernard, Ossowski e Eisenstadt) I comple-
mentam o referido material. Deu-se uma enfase maior as mu-
dancas na estrutura dos sistemas sociais do que ao movimento
de individuos e grupos dentro dos sistemas; este ultimo t6pico
pertence a subsegao 2. A perspectiva dominante e a hist6rica,
mas seria errado afirmar-se que sua fun9ao e oferecer um
fundamento historico para a analise socio!6gica, tema este da
competencia do Professor Gurvitch e seus colegas da sub-
se9ao 3. A estratifica9ao social e um assunto sobre o qual £
impossivel escrever-se hist6ria^"corrente"; cada assertiva deve
basear-se numa analise cuidadosa da estrutura social e numa
definicao nitida de conceitos. E, a medida que a descri9ao
se adianta no tempo, o objeto-material muda, e os conceitos
tern de ser reexaminados e renovados e, talvez, suplementados,
para se ajustarem a nova situacao.^sta e uma fun9ao dos
soci6Iogos; entretanto, pode-se dizer quk meus colegas e eu
nds preocupamos primordialmente com o ND que", o "quando"
e o "onde" da mudanga social e o Professoh. Gurvitch e seus

1 fiste ensaio-relat6rio foi apresentado ao Terceiip Congresso Mun-
dial de Sociologia em 1956. O tema geral do Congresso foi "Mudanca
Social". Foi dividido em Segoes, e as subsegoes a que nos referimos neste
^apitulo sao as subdivisoes da segao sobre "Estrutura de Classes". Ver
Transactions, Vol. III.
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colegas com o "porque" e o "como". Ademais, devia-se
que o tema atribuido a minha segao e "estratificagao" e
"classe". Tem-se discutido multo a questao se classes esta0
necessariamente associadas com estratos (ver as sentencas i^
ciais do ensaio do Professor Ossowski), mas o enunciado- de
nosso t6pico nao admite que estejam; significa, apenas, qye
em nossa discussao, o ponto central e o fenomeno da estra-
tificagao, quaisquer que sejam seus fundamentos.

A escolha de "mudanga social" como tema deste Congresso
foi bastante feliz e corajosa, uma vez que ha algo de verdade
na afirmagao segundo a qual os sociologos modernos teni
mostrado uma tendencia a negligenciar este ramo da Socio-
logia. Em nenhum campo de estudo esta negligencia e mais
patents do que naquele de "classe social". Isto nao e de todo
surpreendente. Se a mudanga deve ser compreendida em t6da
a sua extensao, deveria ser possivel examinar-se o comeco e
o fim do processo com o auxilio dos mesmos instrumentos.
Quando os fenomenos estudados sao institucionalizados num
alto grau e documentados, isto pode ser feito numa_ extensao
consideravel; quando nao o sao, dificilmente se pode fazer
isso. E, portanto, mais facil estudar-se a mudanga na estrutura
economica do que na estrutura de classes. Pois muitos dos
fatos relevantes para esta ultima permanecem escondidos nas
mentes e nas agoes informais nao-registradas dos homens, e
os refinados metodos modernos aplicados na^descoberta e reu-
niao dos mesmos pela observagao direta de uma sociedade
em agao nao podem ser aplicados a sociedades que ja desa-
pareceram. Esta concentracao no presente e natural, mas nao
e esta a unica_razao pela qual estudos recentes tern sido cri-
ticados.2 Mesmo uma foto instantanea da estratificagao social
pode aclarar a mudanga estrutural se da atengao as forcas
dinamicas em funcionamento no momento do estudo — as
tensoes e ajustamentos, os descontentamentos expresses e as
esperangas das geragoes mais velha e mais nova que refletetfi
os processos que transformaram o passado no presente e pre"
veera aqueles que trans formarao o presente no future. MaS

os autores desses instantaneos muitas vezes eliminam, de mod°
deliberado, essas forgas dinamicas na tentativa de descobflf

a essencia do sistema atual, visto, em seu proprio direiW>
como um sistema. Algumas vezes, seguem adiante e pouc°
levam em consideragao os processos de interagao que s%°
parte do sistema como um todo e, menos ainda, aqueles entre

a Ver Kurt Mayer, "The Theory of Social Classes", em
of the Second World Congress of Sociology, Vol. II, Parte 6.
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este e o mundo exterior. Descrevem com o que o sistema se
parece e nao como funciona. £ a estudos atsste tipo que o
Professor Mayer se refere em seu ensaio quando fala "da
perspectiva essencialmente estatica que tern caracterizado os
muitos estudos relacionados com a delineagao de hierarquias
de status em varias comunidades locais ha muito dominantes
no campo de pesquisa da estratificacao nos Estados Unidos".

Nao e facil utilizar material dessa natureza, qualquer que
seja sua qualidade intrinseca, para a finalidade que temos
em mente. E quando tentamos reunir os pedagos de uma
serie de estudos "estaticos" particulares a fim de tirar con-
clusoes de ordem comparativa ou desenvolvimental, encontra-
mos outra dificuldade. A terminologia nao esta padronizada;
os autores empregam conceitos diferentes e, algumas vezes,
se referem a coisas diferentes quando usam a mesma palavra
— ou a mesma coisa quando se utilizam de palavras dife-
rentes. Isso e particularmente confuso para o estudante da
mudanga, pois nem sempre pode estar certo de que a dife-
renga entre os quadros tragados em duas epocas e devido a
mudanga no fendmeno descrito no inicio do periodo ou a
um desvio de interesse da parte dos investigadores para um
novo fendmeno que e, ainda, designado pelo nome inicial. O
modo pelo qual esses problemas tern confundido o estudo das
"classes medias" e da bourgeoisie e bastante conhecido de
todos.3

Entretanto, talvez seja possivel fazer uma virtude da ne-
cessidade e transformar em vantagem as falhas aparentes do
material — as mudangas de interesse, a multiplicidade e a
ambiguidade dos conceitos e os caprichos da terminologia. Esses
estudos sao empiricos, e devemos admitir que o objetivo dos
autores 6 descrever o que acham. A confusao na literatura, por-
tanto, pode refletir as complexidades do assunto. Se pudermos
destrinchar o primeiro, poderemos progredir no sentido da com-
preensao do segundo. Pode acontecer que as mudangas no
foco de atengao reflitam mudangas na estrutura da sociedade
e nao, apenas, nas "manias" correntes entre os soci6Iogos —
embora nao se possa estar certo disso. Essa, ao menos, e
uma possivel linha de ataque ao assunto e e a que proponho
que se adote neste ensaio, principalmente a procura, entre o
emaranhado de conceitos e de controversias, de indicios da
natureza da mudanga social. Meu objetivo sera, em primeiro
lugar, tentar identificar as perguntas cruciais que se devem

3 Ver, por exemplo, Georges Lavau, "Les Classes moyennes", em
M. Duverger, Partis politiques et classes saddles en France.
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fazer sobre cada sociedade moderna. A vantagem desse pro-
cedimento aparentemente timido reside no fato de que se
pode, de maneira proveitosa, fazer as rnesmas perguntas com
respeito a uma grande variedade de tipos de sociedade, en-
quanto qualquer tentativa de resumir as respostas as pergun-
tas teria de ser muito mais limitada. Mesmo assim, o que
tenho a dizer se refere principalmente aquelas que, de um
modo vago, sao denominadas sociedades "ocidentais", mas sera,
tambem, ate certo ponto, aplicavel as sociedades comunistas
estabelecidas e aos mais recentes desenvolvimentos nas socie-
dades mais "ocidentalizadas" no Orieote. Em outras palavras,
se se aceita a classifica9ao familiar dos tipos de estratificacao
em "casta", "estado" e "classe", minha analise deveria ser va-
lida, com pequenas modificacoes, para sociedades nas quais
as instituicoes de casta e estado nao fazem parte da hist6ria
da mudanc/a social recente.

A omissao desses dois termos ainda nos deixa com um
mimero consideravel deles a serem analisados. As de uso mais
geral sao "classe", "classe social", "status"., '^status social" e
"prestigio". A estrutura, da qual estes fazem parte, pode ser
descrita como "estratificacao", "hierarquia" on "escalonamento".
Nao se encontra tal bateria de conceitos em estudos de
sistemas sociais dominados por casta e estado. Assim, nossa
primeira pergunta deve ser se essa multiplicac.ao de te'rmos
indica o crescimento de uma multiplicidade de sistemas estra-
tificados em cada sociedade. Numa palestra, ha cerca de dois
anos, o Professor Milton Gordon se referiu ao crescente "reco-
nhecimento de que os fenomenos de classe social sSo multidi-
mensionais por natureza, £sse ponto de vista — brevemente
aventado por Jviarx Weber e desenvolvido de maneira mais
sistematica por autores recentes — reconhece que, sob a ru-
brica de estratificacao, se pode distinguir uma dimensao eco-
n6mica, uma dimensao de status social e uma dimensao de
poder politico e que outras variaveis, tais como o modo de
vida cultural, a distancia social entre grupos, consciencia de
classe, mobilidade social e identificagao &nica e com classe,
fazem parte do quadro total".4 Notem que ele disse que tern
havido um crescente "reconhecimento" de que os fenomenos
"sao" multidimensionais. O Professor Gordon nao disse que
os fenomenos se tern, em verdade, tornado multidimensionais

4 Milton M. Gordon, "Social Class and American Intellectuals" em
Bulletin of the American Association'of University Professors, Vol. 40,
n.° 44, pp. 513-520,
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ou cada vez mais assim. Mas essa e precisamente a pergunta
que devemos fazer e a hip6tese que devemos examinar.

E, ao mesmo tempo, notavel e ligeiramente cdmica a ne-
cessidade, caso positivada, de empreender-se a mais elaborada
das pesquisas para descobrir qual a forma da estratifica5ao
nas sociedades modernas. Para geracoes passadas, constituia
a "ordem social" pela qual suas vidas eram, e deviam ser,
governadas e nao tinham diividas quanto a sua natureza. £
admissivel supor-se que nossas dificuldades de hoje se origi-
nem da transformacao gradativa de uma estrutura simples,
nitida e institucionalizada para uma estrutura complexa, ne-
bulosa e, em grande parte, informal. Mas o termo "multidi-
mensional" nao e suficiente por si proprio para descrever a
nova ordem. Seu emprego pode, e algumas vezes o faz, obscu-
recer a distincao entre tres feri&menos que apresentam dife-
rengas significativas. O primeiro, ao qual o Professor Gordon
se referiu, e a estratifica9ao multidimensional em si mesma,
isto 6, a coexistencia numa sociedade de dois ou mais sistemas
de estratificagao baseados em principles ou interesses diversos.
No momento, em qualquer sociedade avangada na qual ativi-
dades economicas, politicas, sociais e culturais estao bem de-
senvolvidas, e quase certo que varias dimensoes estarao ope-
rando. A questao realmente importante nao e se tais dimensoes
existem — tudo indica que sim — mas se, e ate que ponto,
seus produtos convergem. Essas dimensoes podem ser mais
ou menos autonomas em suas acoes e a hierarquia de grupos
baseada nelas pode coincidir, num grau maior ou menor, em
tamanho, forma e participagao.

Quando os agrupamentos criados por dimensoes diferentes
coincidem, o resultado e uma estrutura composta daquilo que
o Professor Sorokin chama de grupos "multiligados". £le define
tal grupo como "a totalidade de pessoas em intera9ao unidas
por dois ou mais tragos "uniligados" (valores, significados ou
normas)".5 Tomando estes como unidades, nao teriamos va-
rios sistemas diferentes de estratificacao, mas um unico sistema
baseado no efeito conjugado de varios criterios. Os dois con-
ceitos — "multidimensional" e "rnultiligado" — sao relacionados,
mas diferentes. Na verdade, podemos dizer que tomamos cons-
ciencia de que a estratifica9ao 6 multidimensional quanY.°
deixa de produzir estratos que sao "multiligados". Estou incli-
nado a ir mais alern e sugerir que a impressao de que a "
tificacao nas sociedades modernas se tern tornado mais

5 P. Sorokin, Society, Culture and Personality, p. 236.
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dimensional pode ser devida ao fato de que se tern tornado
menos "multiligada".

Mas ha uma serie de condigoes um tanto ou quanto dife.
rente que pode produzir dois ou mais sistemas de estratifi-
cagao idistintos numa sociedade. E isto acontece quando a
sociedade coino um todo nao e uma verdadeira unidade de
estratificagao em termos de uma determinada dimensao, mas
deve ser dividida em dois ou mais setores ou areas regionais,
cada qual com sua pr6pria estrutura de estratificagao. O exem-
plo mais comum e uma sociedade dividida igualmente em
setores agricola e industrial — ou rural e urbano. A dimensao
do status social pode ser aplicada a ambos, mas os resultados
nao podem ser combinados numa unica escala; a questao se
um fazendeiro esta situado acima ou abaixo de um gerente
industrial nao faz muito sentido. Para essas areas estanques
Paul Hatt propos o nome de situs.6

Esta anallse sumaria de alguns pontos de vista recentes
sdbre termos e conceitos nos conduz a uma serie de questoes
sobre os efeitos da mudanca social. Qual tern sido seu efeito
sobre: 1) o numero e a natureza das dimensoes relevantes
para a estratificagao; 2) ate que ponto essas Mimensoes se
combinam para formar grupos "multiligados"; 3) ate que ponto
a estratificagao propria dos principais setores funcionais e re-
gionais da sociedade se unem para produzir, com relagao a
uma dimensao ou todas elas, um unico sistema para toda a
sociedade?

Quanto a primeira questao, podemos, comegar com a tri-
logia de Max Weber das dimensoes economics, social e poli-
tica ou de Classe, Status e Partido. Da primeira ele diz que
"o fator que cria-uma "classe' e, sem duvida, o interesse eco-
nomico" e que "exagerando um pouco, pode-se assim dizer
que as 'classes' estao estratificadas de acordo com suas rela-
goes com a producao e aquisigao de bens; enquanto 'grupos
de status' estao estratificados em fungao dos principios de con-
sumo de bens representados por 'estilos de vida' especiais"/
Prefiro chamar sua segunda dimensao de "status social" sim-
plesmente, porque o termo "status" ja possui dois significados
uteis e dificilmente arranjara um terceiro. £ usado por juristas
para denotar participagao num grupo com direitos ou deveres
idistintos, capacidades ou incapacidades, determinados e ampa-
rados por lei de Direito Publico. E e empregado, de maneira

8 P. Hatt, "Occupation and Social Stratification", em America*1

Journal of Sociology, LV, maio de 1950.
? Citado em H. H. Gcrth e C. W. Mills, From Max Weber, pp-

183, 193.
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mais amplar por sociologos e psicologos sociais, que seguem
Linton, para descrever qualquer posicao numa estrutura social
associada com um determinado papel. Nenrium desses usos
implica necessariamente o conceito de estratificagao, mas
"status social" subentende tal conceito. 0 elemento compa-
rative, ou de antagonismo, esta essencialmente subentendido.8

0 status social, entaof e a participagao num grupo "multili-
gado" cujos varios criterios (ou dimensoes) sao valorados,
pesados e combinados de modo a produzir uma unica ava-
liac,ao. Mas cada escala de avaliagao pode ser valida somente
numa area limitada da sociedade. Quanto a dimensao politica,
devia notar-se que, nas democracias modernas, nao pode haver
nenhuma estratificagao de individuos com base no poder de
voto, pois este e distribuido igualmente entre todos. Mas
pode haver estratificagao de grupos ou partidos politicos em
termos de tamanho e poder, e dever haver estratificagao nos
quadros dos partidos e na estrutura governamental (ou esfera
de acao politica), expressas numa escala tal como "lideres,
funcionarios, membros ativos, eleitores", ou na hierarquia buro-
cratica do funcionalismo publico, e assim por diante.

Podemos, agora, perguntar se essas tres dimensoes ainda
figuram na atual analise da estratificagao, se houve qualquer
mudanga na importancia relativa que se Ibes empresta e se
quaisquer dimensoes novas tern ingressado no quadro. £ claro,
penso, que a segunda — status social — tern feito o possivel
para tornar-se o unico astro no palco em detrimento das
outras duas. Ao mesmo tempo, ha advertencias no sentido de
que a primeira, classe, nao seja subestimada, pois exerce uma
influencia maior do que a da segunda nos modos pelos quais
os sistemas sociais operam e mudam. Nao obstante, e curio-
samente enganosa. Se a classe esta relacionada com a pro-
dugao, entao a ocupacao dCTe_s^r_^_seu_principal
Mas achamos que em estudo apos estudo, a ocupagap e usada
somente como um indicador de status social. Ou;" uma vez
mais, se examinarmos os estudos sobre a influencia da posigao
economica e social (incluindo a posigao no sistema de pro-
dugao) sdbre as atitudes e comportamento politicos — um
aspecto crucial dos conceitos de classe marxista e webe-
riano — achamos que a classe nao emerge como um grupo
social substantive, mas como nada mais do que um elo
na cadeia que liga posigao a opiniao. Richard Centers, por
exemplo, esereve que "Assim como os individuos que diferem
em posigao socio-econdmica diferem em filiagao de classe,

8 Ver capitulo VII.
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assim tanibem os individuos que diferem em filia^ao de classe
diferem, por sua vez, em orientacao politico-econ6mica".9 Mas,
quando se examina mais atentamente, parece que nao se pode
afirmar que -essa "filiagao de classe" tenha qualquer existencia
independente e nao se pode apontar nenhurn grupo social
concrete que seja a classe para o qual essa "filiacao" se orienta.
Para descobrir-se o que e conhecido sobre a dinamica de
classe (no sentido weberiano estrito), tem-se de recorrer as
pesquisas no campo das relagoes industrials, sindicalismo e as
bases do poder no mundo economico. Estes sao muitas vezes
micros cojpicos e nao sao, em geral, concebidos como contri-
buisoes. ao estudo da estratificacao. O mesmo se aplica a
terceira dimensao, a politica. Quando se pensa em politica
e estratificagao, o foco de interesse e, na maioria das vezes,
o efeito da estratifica9ao social sobre a vida politica e nao o
condicionamento da estratificacao social pelo fator politico.
Quando se dirige a aten9ao para o padrao hierarquico na
politica — para o aparecimento de ofigarquias nos partidos
politicos ou no Governo parlamentar, ou para o funcionamento
dos grupos de pressao — a relacao entre est.es e a estratifi-
fica?ao social, como norma geral, nao constitui o principal in-
teresse.

Podemos, agora, ampliar a primeira das tres questoes
enunciadas acima, introduzindo algum indicio de possiveis res-
postas. Limitando-nos as tres dimensoes de classe, status e
partido, podemos perguntar; 1) Tern a classe (no sentido de
Marx/Weber) perdido importancia como um elemento ou tfago
da estrutura social? 2) Tern aumentado a importancia do
status social como um elemento da estrutura social? 3) Tera
diminuido a rela9ao entre classe e estratifica§ao? Se se desse
uma resposta afirmativa a questao 2), tal poderia equivaler
a uma afirmagao de que a crescente importancia do status so-
cial seria absoluta ou apenas seria relativa as outras dimensoes.
Os ensaios e trabalhos apresentados contem muito o que dizer
sdbre essas questoes, mas sera melhor, a fim de se economizar
espago, deixar o exame das provas para mais tarde, quando
possamos, ao mesmo tempo, explorar a segunda da primeira
serie de tres questoes, principalmente ate que ponto as varias
dimensoes se combinam para formar grupos "multiligados"-
Mas, antes de examinarmos este ponto, devemos perguntar se
quaisquer dimensoes tern feito notar sua presen9a no quadro
que estudamos.

0 K. Centers, The Psychology of Social Classes, p. 210.
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Entre as variaveis adicionais enunciadas pelo Professor
Gordon, apenas uma, filiayac^etnica^ teria conduces para fi-
gurar como uma dimensao distinta, mas, obviamente, nao e
um fator n6vo na sociedade. Outra candidata a consideracao
e, em muitos aspectos semelhante a primeira e relacionada
com a mesma, e a filiaQao religiosa. Seria de se esperar que,
no periodo em exame, estes seriam fatores de importancia de-
crescente nos sistemas de estratificagao devido ao movimento
em prol da igualdade dos direitos humanos, liberdade reli-
giosa e o recuo do imperialismo (com, e claro, algumas exce-
goes notaveis) e a assimilac.ao progressiva dos imigrantes nos
paises com caracteristicas do "melting-pot". Mas notam-se
observagoes recentes tais como as seguintes: entre os catolicos

, , de Elmira "a filiagao religiosa (e as diferen9as .etnicas que
representa) parece exercer uma influencia mais forte s6bre o
voto do que qualquer outro fator isolado",10 e "o fato mais
notavel sobre as atitudes politicas em Quebec e que a solida-
riedade etnica tem apagado as divisoes de classe na comu-
nidade franco-canadense".11 Isto sugere a possibilidade de que
as filiacoes etnica e religiosa tem, em alguns casos, crescido
em importancia na vida comunitaria nao porque isto repre-
sents um crescimento absoluto, mas porque a lealdade para
com a classe ja nao condiciona tanto a a.gao social. Podem
nao • ser, rigorosamente falando, dimensoes de estratifica9ao,
mas podem, nao obstante, contribuir para a confusao e com-
plexidade do sistema de estratificacao como um todo ao forne-
cerem motivacoes e preocupa9oes alternativas.

Outro fator perturbador que merece nossa atencao e o
efeito dos meios de comunica9ao de massa e publicidade de
todos os tipos no estabelecimento de hierarquias de celebri-
dades nos mundos do esporte, radio, cinema, aventuras e ou-
tros mais. Ha um tipo de estratificagao no caso que, certa-
mente, nao esta incluido no conceito de classe e nao se ajusta
facilmente ao padrao de status social, especialmente" se este
tende a basear-se mais e mais em avalia9oes locais da posi9ao
na escala social (ponto a que retornarei mais adiante).12 O
que desejo ressaltar aqui e simplesmente que, se as linhas
nitidas de ^estratificagao estao perdendo a c6r, isto pode ser
devido nao apenas ao crescirrreiit6~3e novas dimensoes de estra-

1° R. Berelson et d., Voting, p. 65.
11 Dennis H. Wrong, num relat6rio submetido ao Congresso da

Associagao Inteniacional ae Ciencia Politica de 1955.
12 Sobre este assunto, ver H. H. Hyman, "The Psycbology oE Status ,

em Archives of Psychology, n.° 269, 1942.
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, mas tambem devido ao aparecimento de mais di-
rnensoes de grupos socials de todos os tipos — possivelmente
apenas sua emergencia_.das_sombras da toda-poderosa leal-
dade de classe da fase meio-capitalista da historia social.

Podemos, agora, tratar da segunda das tres questoes ori-
ginais e perguntar se as dimensoes tern divergido no seu
impacto sobre o sistema de estratificacao. Fiz referenda, por
uma ou duas vezes, ao conceito de classe de MarxAVeber,
assentando este t£rmo no fato de que ambos descreveram
classe como sendo econ6mica em essencia e relacionada com
a produ9ao e distribuicao de poder no sistema economico de
produ9ao. Mas eles diferern quanto a questao perante n6s.
Weber concebeu classe como um dos tres principles de orga-
nizacao,, sendo que os tres poderiam coexistir na mesma socie-
dade. Para Marx, a classe era o principio unico e dominante.
Era economica em essencia, mas "a luta de classe contra
classe 6 uma luta politica" da qual emerge uma "classe do-
minante" e "as ideias da classe dominante sSo, em tddas as
epocas, as ideias dominantes".13 Isto subentende que, assim
como um sistema social se estabelece por si proprio, as tres, . ., . „ , , -r _ — •t—- --- ^

- - - I i i c _ a _ s , _ p o -
(liticas eculturais gejam identicas^j Mosca, por jim caminho
difefenter~chegou a conclusao um tanto semelhante que "em
todas as sociedades . . . aparecem duas classes de pessoas —
uma classe que domina e uma classe que e dominada".14

Finalmente, devemps recordar a profecia de~James~B urnham
segundo a qual os^e7e^fS7^elido~corr6^ista^6~~o""contr61e da
industria daqueles que tern a propriedade, afirmariam seu
poder sdbre a maquina politica. Havera, na histdria recente,
quaisquer sinais dessa tendencia para a fusao de duas ou
mais das tres dimensoes de modo a produzir algo semelhante
a uma classe dominante?

A resposta, no que diz respeito as sociedades "ocidentais"
democratico-capitalistas e/ou socialistas, deve ser pela nega-
tiva. O contrario mais se aproxima da verdade. Como Ray-
mond Aron o disse, num estudo em que analisa esta questao
profundamente, "a diferenca fundamental entre uma socie-
dade do tipo sovietico e uma do tipo ocidental ' e que a
primeira tem uma elite unificada e a segunda uma elite divi-
dida".15 Uma elite dividida e um grupo de pessoas de origens

13 Citado em R. Bendix e S. M. Lipset, Class, Status and Power,
pp. 30-31.

i* G. Mosca, The Ruling Class (1039), p. 50.
12 R. Aron, "Social Structure and the Ruling Class", em The

British Journal of Sociology, Vol. I, 1950, p. 10.

Ociais_jdi£er;entes cujo poder pessoal e oriundo de fontes di-
; ^ a antitese ~de umacjasse dominante pela^ simples_
deque nao~S urna Hasse. Mas seria rnuito precipitado

T s6bre a tendencia da mudanga social nesse respeito.
um lado, os sistemas politicos diferem de pais para

For outro lado, ha algumas caracteristicas conflitantes
tendencias observaveis nos ultimos anos. Embora David

IButler, um especialista na analise das eleicoes na Inglaterra,
;possa dizer que "o interesse de classe por si so nao e con-
Uncente como uma explica9ao do comportamento do eleito-
|ado",1(i nao e, de nenhum modo, certo que a correlagaoj
[entre classe e voto ^e^esteja ^enfraquecendo; pode, ate mesmo,
istar aumentando, especialmente nas^classes empresariais e
jrofissionais liberals.17 Se isto acontecesse no future, e um
)artido viesse obter, para si proprio ou por coalizao, uma
icenca permanente para governar, isto equivaleria a um re-

jtornp a situacao_de^ classe dominante. ^Tem-se observado, tam-
|bem, que os oirTgentes dos partidos e os membros do Parla-
Iinento geralmente sao oriundos de um escalao social mais
restrito do que aquele de seus eleitores; ha uma tendencia
para a concentragao nas amplas areas medias da escala social.
Mosca, convem relembrar, disse que deve sempre haver um
"segundo estraro" da classe dominante, mais numeroso do que
o primeiro, e l;ontendo "todosJos t^lentos da_Uderanca no/
pais". A Jmrocracia, Mosca sustentava, mesmo se nominal-
?mente"^berta a todos, "sera sempre recrutada do segundo
festrato da classe dominante".18 A concentracao de candidates
Jpara cargos politicos e administrativos nos escaloes medios da
[sociedade pode ser um fato; mas a descri§ao dessa segao media
"tomo parte da classe dominante nao corresponde a verdade.
jVarias autoridades assinalam que, em muitos paises, a classe
fliedia tem-se expandido a ponto de compreender quase toda\
a populagao; naojia^uase_naq^_que^_reste para el^gojvernar.J
Tamb6m, quando as oportunidades educaciohais sao iguais,
seria tao verdadeiro afirmar-se que a classe media e recrutada
^traves da burocracia quanto dizer-se que a burocracia e
recrutada da classe media. Entretanto, Valeria a pena consi-
'ierar se ha quaisquer indicios de que a selegao social atraves
^e um sistema educacional aberto pode condicionar o apare-
ciinento de uma nova especie de "elite unificada" em socie-

16 "Voting Behaviour and its Study in Britain", em The British
d of Sociology, Vol. VI, n.° 2, p. 102.

t, 1T Ver Berelson, Voting, p. 57, e John Bonham, The Middle Class
w°te, capitulo 7.

18 The Ruling Class, pp. 404, 408.
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dades democraticas e talvez, com o tempo, um nova tipo de
classe dominante. Poderia a estratifica§ao com base na edu-
cacao vir a dominar e expulsar do palco a estratificac.So com
base em outras dimensoes?

O Professor Eisenstadt, que trata da estratificacao numa
sociedade que, faz pouco, conquistou sua independencia poli-
tica ou passou por uma revolu£ao importante, apresenta causas
diferentes para a emergencia de uma classe dominante. O
sistema neste caso, sugere o Professor Eisenstadt, com muita
probabilidade sera "monolitico" e dominado por um fator po-
litico. A "variavel poder", diz ele, "tem uma autonomia pro-
pria", e em certas circunstancias "os que retem o poder tentam
estabelece-lo como o criterio mais importante de estratificacao
ao qual todos os outros criterios e recompensas deveriam
estar subordinados". Se aceitarmos este ponto de vista como
razoavel e se inferirrnos que a tendencia para uma estratifi-
ca§ao de carater mais multidimensional e caracteristica ^das
sociedades interdependentes e bem estabelecidas, que deve-
remos esperar encontrar num pais que se estabeleceu apos
uma revolucao, por exemplo, na Uniao Sovietica? Pode-se
aventar que a "ditadura do proletariado", operando atraves
da ala irmitante do Partido, seja um exemplo de estratificacao
"monolitica" ou unidimensional dominada pelo fator politico.
Mas havera qualquer tendencia para o desenvolvimento duma
estratifica9ao multidimensional uma vez que a nova ordem
social se consolide? Esta claro que ha uma hierarquia de
poder politico no Partido, mesmo que possa ser discutido se
o Partido como um todo e um "estrato" no sentido em que
este termo pode ser aplicado as aristocracias hereditarias ou as
"classes dominantes" feudais do passado. O Professor Ossowski
sustenta que existem classes econdmic^s baseadas, por exem-
plo, na divisao entre a agricultura e a industria, mas essas"
nada tem a ver com estratifica9ao, Uma vez que aceite-
rnos este emprego do termo "classe", a conclusao pode ser
aceita. Se todo poder, em ultima analise, e politico, nao pode
haver estratificacao com base no poder economico como uma
dimensao a parte, Mas a questao intrigante e se ha uma
dimensao do "status social" na estratifica9ao oriunda de uma
combina9ao de prestigio na hierarquia politica, de estima indi-
vidual originaria de servifos excepcionais e de uma desigual-
dade institueionalizada de rendas. Quanto a isso, o Professor
Ossovvski diz que se trata de um "esquema de grada9ao sim-
ples" que nao pode condicionar a estratificac/ao quando nao
ha propriedade privada dos meios de produc.ao. Isto pode ser
verdade se se concebe classe em termos de poder, mas nao
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responde a pergunta se se pensa em estratificasao em ter-
uios de status social. Quanto a este ponto, talvez fosse mais
proveitoso comparar a situacao na Uniao Sovietica com um
exemplo da livre propriedade privada dos meios de produ9§.o
numa forma extrema tal como o Norte dos Estados Unidos
QOS dias de rapida expansao economica. Pode-se argumentar
que, neste ultimo, havia um "esquema de grada^ao simples"
baseado na renda e que, apesar das grandes desigualdades
d£ste tipo, todos os homens eram tratados como de igual
valor como homens e cidadaos, e todos deveriam ter as mes-
mas oportunidades de subir ou descer na escala da renda.
Temos, neste caso, talvez, dois exemplos um tanto diferentes
da irrelevancia das desigualdades de renda com rela9§o ao
status social.

Podemos, ainda, mencionar duas outras referencias ao fator
politico encontradas nos ensaios submetidos a esta subsecao.
A primeira e a afirmagao do Professor Heberle de que, no
Sul dos Estados Unidos, no qual se tem verificado a existencia
de uma classe dominante de latifundiarios (embora, segundo
ele, esta nao foi originariamente uma aristocracia hereditaria),
ocorreu, no principio do seculo XX, "o crescimento de uma
nova classe dominante econdmica composta de altos executives
e gerentes muitos dos quais nao sao natives do Sul". Essa
classe exerceu uma grande e, muitas vezes, decisiva influencia
s6bre o Governo estadual e municipal, embora seus membros
tenham raramente ocupado cargos piiblicos. Isto parece vie
de encontro S. profecia de Burnham, e seria interessante dis-
cutir se este fato e um fenomeno isolado no contexto da
mudan9a social do seculo XX.

A segunda referencia se encontra no ensaio do Professor
Raymond Aron sobre o caso particular da Fran9a. O Pro-
fessor Aron descreve como, no periodo de p6s-guerra, a forma
classica de conflito de classe entre empregadores e empregados
cedeu lugar a uma luta permanente na qual os varies-"' grupos
sociais em conflito ou concorrencia desviaram sua acao prin-
cipalmente contra o Estado, uma luta "qui differait essen-
tiellement des notions traditionettes de lutte de dosses". TSo
logo o Estado deixou de regulamentar os salaries, ale conflit
employeurs-employfo est redevenu reel', Mas nunca o Go-
verno, que estava no centro desse coriflito, apareceu como
representante de uma determinada classe.

Desse breve apanhado tiro duas proposi9oes sobre a estra-
tifica9ao unidimensional ou mbnolitica no periddo p6s-estado.
Primeira, que ha maior probabilidade de existir uma classe
dominante baseada no fator politico: a) ap6s uma mudanca
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revolucionaria e b) quando o poder politico e centralizado e
a agao do Estado e globalizante, i. e., numa sociedade plani,
ficada. Segunda, que ha maior probabilidade da existencia de
uma classe dominante baseada no fator economico: a) quando
o principio politico dominante e do tipo do laissez faire de
modo que a acao do Estado nao afeta profundamente a vida
do povo e b) quando o Governo e descentralizado, ou federal,
e o fator economico pode sobrepor-se ao politico na area dos
Governos estaduais e municipals. A primeira pode ser urn
tanto insipida ou vazia, mas a segunda pode ter algurn valor
para uma interpretacao dos ultimos cinquenta anos a luz do
seculo precedente. -

O que estive dizendo ate o momento se refere a possiveis
formas ide convergencia nas quais a dimensao politica desem-
penha um papel crucial. Devo, entao, considerar o mesmo
tema com relacao as doas dimensoes de classe e status social
e, ao mesmo tempo, retornar as tres questoes mencionadas
acima quando perguntei se a importancia da classe vinha de-
crescendo, se o status social aumentava em importancia e se
classe nao mais esta intimamente associada com estratifica9ao.
E com problemas desse tipo que a maioria dos ensaios se
ocupam e, por isso, poderei lidar com eles com maior brevi-
dade e, em geral, por referencias ao que se pode ler nos
documentos que foram distribuidos.

O tratamento mais geral desse tema e^ aquele da Pro-
fessora Jessie Bernard. Ela compara a moderna economia da
abundancia com sistemas anteriores baseados na escassez. Pela
simples razao de que, nas civiliza9oes mecanizadas modernas,
a prosperidade das massas e necessaria como a base do mer-
cado atraves do qual uns poucos se tornain ricos (ou relati-
vamente mais ricos), a profecia de Marx s6bre a crescente
desigualdade entre os "que tern" e os "que nao tern" e falsa,
e a forca - da consciencia de classe e do conflito de classe
fenece. O resultado nao e uma sociedade homogenea ou total-
mente igualitaria, mas uma em que o status social conta mais
do que o interesse de classe como uma base da estratifi-
cagao. 0 Professor Aron segue uma linha de pensamento
semelhante quando afirma que a tendencia geral do progresso
nas sociedades capitalistas tem seguido mais o principio
de Colin Clark do que o de Karl Marx; com o desenvolvi-
mento, por sua vez, dos setores secunddrio e terciario da eco-
nomia, o padrao de vida se tem elevado e o vazio central
da ordem social tem sido preenchido por uma nova e variada
colecao de ocupagoes da classe media, O objetivo do Pro-
fessor Aron e provar que, em virtude desse desenvolvimento
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nao ocorrido na Fran§a, a sociedade francesa e marcada por
conflitos e extremismo politico, ao passo que outras sociedades
sao caracterizadas pela paz e moderacao politica. O Pro-
fessor Girod analisa a historia sui§a atrav6s do uso dos mes-
rnos conceitos e o Sr. Brennan, ao escrever sobre a classe
operaria inglesa, ressalta o fato (mencionado tambem por
outros) de que a classe operaria, em virtude de ser "consi-
derada como uma das materias-primas da industria", tem sido
admitida a participar por complete na sociedade tanto em
termos de cultura quanto de poder real ou em potencial. Da
mesma maneira, o Professor Ossowski admite que a previsao
de Marx se tornou inaplicavel apos o aparecimento da nova
classe media e do "Estado do Bem-Estar Social".

Podemos distinguir tres elementos neste contexto. Ha,
inicialmente, o aspecto do consume — o aumento no nivel
de consumo como um todo e a compressao da escala que se
torna, ao mesmo tempo, mais curta e continua; ba menos
probabilidade de que as diferenc.as no padrao de vida produ-
zirao grupos sociais autoconscientes e antagonicos. Ha, em
segundo lugar, o aspecto que se refere aos direitos da cida-
dania — a admissao de todos a uma participa^ao integral na
sociedade que traz consigo os direitos a liberdade, ao poder
politico e ao bem-estar. E, finalmente, ha a: mudanc,a estru-
tural na economia que torna a distribui9ao de propriedade
um elemento menos decisive na determinagao da distribui9ao
de poder e menos importante do que a distribuigao das for9as
de produc.ao entre os setores primario, secundario e terciario.

Dever-se-ia ter em mente que o principio de analise de
Colin Clark nao conduz, de maneira alguma, a qualquer gene-
raliza5ao simplista das tendencias em t6das as economias em
desenvolvimento durante o ultimo meio seculo e que pode
nao ser tao valioso para a compreensao do periodo de mu-
danga com o qual o mundo de hoje se defronta. Mas, dei-
xando estes comentdrios de lado, o importante e considerar
se as tendencias de mudan9a, sobre as quais parece haver
um grau consideravel de acordo, conduzem, e se poderia es-
perar que tal o fizesse, a diminuicao do poder da classe
como uma f6rc.a social. A posigao no sistema de produgao e
algo que nao pode ser identificado, por um estranho ao
assunto, por testes objetivos simples; nao e definivel em ter-
mos da func,ao tecnica desempenhada, a habilidade empre-
gada ou o bem produzido. £ um conceito social, como Marx
percebeu claramente, que depende das relates relevantes
entre homens no sistema de produgao e dos valores que Ihes
sao atribuidos; encerra um elemento psicologico. Algum fator



130 CIDADANIA, CLASSE SOCIAL E STATUS

ou fatdres tern de operar para decidir se a multiplicidade de
cargos e ocupa^oes se dividird em tres classes ou tre-
zentas ou tres mil. Entre os possiveis fatores estao a corn-
paracao antagfinica e o conflito de interesses basicos. Como
Marx escreveu em The German Ideology (1938, pag. 49):*
"Os individuos como tal formam uma classe somente enquanto
tern de manter uma luta comum contra outra classe; de outro
modo, estao em relacoes hostis um com o outro como con-
correntes". Isto pode servir de base para o argumento se-
gundo o qual, a raedida que a miseria extrema, a explorafao

, e a "alienaQao" diminuem, a motivacao para a luta decresce.
I Poj3er-se-ia, entao, esperar que as classes se subdividissem

grupos funcionals ^_ i~~ «^iiiiiiii__v.tmiu__uiiiuuu.es_ejjl.
busca j^TejJs~in^6sses_mm^mais eispecializados.|Mas nao
parece que isscTe o que esta ocorrendo. Ao~7nehos nos Estados

^Unidos e na Gra-Bretanha a tendencia um tanto recente tern
sido em prol de um amalgama ainda maior dos sindicatos.
Pode ter havido alguma pressao noutro sentido, mas foi
obstada. E isto ocorreu a despeito da forga do fator ao qual
o Professor Aron se referiu — a posi9ao central do Estado
como diretor do planejamento econfimico e sua entrada em
relagoes diretas com cada grupo funcional relacionado com
a opera9ao de seus pianos. Aron atribui a este fator o de-
clinio temporario, ao menos na Franga, da forma classica do
conflito de classe. Uma tendencia semelhante pode ser veri-
ficada em outros lugares, mas parece ter sido obstada.

Sugiro que seria precipitaob concluir-se que a classe es-
teja perdendo sua importancia; mas pode ser verdade que
esteja mudando seu carater. E pode ser que esta mudan9a
consista num afastamento da estratifica9lio social no velho
sentido. Comparemos os dois quadros seguintes: 1) A estru-
tura econdmica da sociedade coloca um grande numero de
pessoas em essencialmente as mesmas posigoes no que toca
as rela96es sociais oriundas de suas fungoes produtivas. fiste
fato, e os inter^sses comuns que derivam dele, conduzem &
forma9ao de um grupo social ou quase-grupo que se torna
consciente de si proprio tanto em termos desses interesses
quanto de seu nivel na hierarquia social; torna^sg uma classe
social. Certas formas de comportamento derivam desse grupo>
tanto individuals quanto coletivas. 2) Ha, na estrutura eco-
ndmica da sociedade, muitos grupos funcionalmente distintos,
cada qual com base em seu papel no sistema de produ9ao e

0 Ver a edi^uo resumida publicada"em portugues por Zahar Editfi-
res sob o titulo A Ideologic! Alema, 1964, Rio.
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nas condicoes em que aquele e desempenhado. Em alguns
casos, os interesses desses grupos diferem; em outros, sao os
mesmos. Surgem associacoes, e estas se espalham, em busca
desses interesses comuns quando quer que aparegam e num
grau tal de combinagao de grupo que a situacao exija. Os
membros desses grupos em combinagao diferem grandemente
em nivel social, e as organizacoes sao para eles nada mais
do que instrumentos racionalmente criados para a obtengao
de certos fins especificos e limitados, embora sejam muito
importantes. Neste ultimo caso, nao ha necessidade de pos-
tular-se a existencia do termo medio, a "classe social", que
induz a certos tipos de comportamento. E as associacoes nao
penetram necessariamente na vida de seus membros, como
as classes sociais o fazem, nem estao sempre em acao; e, em
certas ocasioes, os subgrupos componentes podem ser mais
importantes do que o agregado maior. Talvez tenha havido
uma tendencia do 1) para o 2) que poderia ser descrita nao
exatamente como um enfraquecimento da classe, mas como
um afastamento da classe da estratifica9ao — ou classe social
— no velho sentido. Isto poderia ser descrito como um enfra-
quecimento da classe no sentido marxista, com base no fato
de que os grupos de interesses operatives nao sao mais deter-
minados pelas relacoes sociais no sistema de produgao, isto
e, primordialmente pela propriedade. Esta, de uma maneira
geral, e a posi^ao assumida pelo finado Theodor Geiger em
seu penetrante ensaio Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel
(especialmente pags. 133-36). Poder-se-ia sustentar que os
grupos de interesse economico, situados numa rela9ao de um
para com o outro de superioridade e inferioridade em fun9ao
da Iocaliza9ao normal do poder institucionalizado e da cadeia
de comando do dia-a-dia, ainda sao elementos importantes da
estrutura social, mas que nao refletem as desigualdades mais
profundas e mais generalizadas que determinam o sistema de
estratifica9ao social. Ou, para sermos claros, as diferen^as de
nivel social entre tais grupos podem nao ser muito maiores
do que aquelas no interior de cada grupo.

Pode-se adicionar um pequeno detalhe tirado do ensaio
do Professor van Doom s6bre a mao-de-obra nao-especiali-
zada nos Paises Baixos. Podia-se imaginar que essas influen-
cias suavizantes nao atingiriam os trabalhadores nao-especia-
lizados e que a classe continuaria a ser para eles uma influencia
profunda e duradoura intimamente associada com sua posisao
geral inferior, isto e, com a estratificagao. A evidencia sugere
que isto seria verdade, ao menos no caso de alguns deles,
porque permanecem fora do continuum de cidadaos econd-
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micos que se estende desde o assalariado semi-especializado
ate o gerente, nao constitufssem eles um grupo de pessoas
heterogeneo, flutuante e instavel com nenhuma base para a
consciencia comum ou a acao comum. Sao tudo o que restou
do proletariado. Sao, como o Professor van Doom assinala,
"grupos residuais" fazendo parte de "uma camada social in-
ferior um tanto isolada, vivendo na fronteira do desajusta-
mento social". Num estudo sobre a classe operaria ingle"sa,
o Dr. Dahrendorf usa o mesmo termo, "tin groupe residuel",19

mas aplica-o aos trabalhadores nao-especializados como um
todo, ao passo que o Professor van Doom se refere sorpente
aos elementos mais baixos dentre eles; mas a diferenca na
aplicagao pode, em grande parte, ser devida a definicao do
termo "nao-especializado".

Devemos, entao, examinar a questao se a dimensao de
status social tern aumentado em importa'ncia, quer de modo
absoluto, quer relative, a dimensao de classe. Neste ponto,
seria de se esperar que houvesse alguma diferenga entre os
paises europeus, cuja estrutura anterior era baseada em estados,
os quais, por um processo de desinstitucionalizacao, transmi-
tiram um sisterna de status social ao presente (o qual, por
sua vez, esta sendo abalado pela crescente igualdade de opor-
tunidades e bem-estar) e aqueles paises, especialmente os
Estados Unidos, que nunca tiveram estados e nos quais o
status social pode ser um desenvolvimento relativamente re-
cente a medida que as desigualdades economicas se estabili-
zaram e foram associadas a valdres culturais.

Com referencia ao primeiro tipo, a evidencia indica uma
importancia real decrescente do status social nos ultimos anos.
Mas essa avaliacao merece algumas ressalvas sob dois aspectos.
Primeiro, deve-se ter em mente que nosso periodo inclui a
epoca na qual a nova classe media estava em expansao, e
procurando consolidar sua posi^ao entre o proletariado e os
escaloes mais altos da bourgeoisie e estava, no correr desse
processo, adquirindo, pela imitagao de seus superiores, uma
forte e mesrno exagerada preocupagao com os simbolos do
status social. Segundo, a medida que a verdadeira importancia
das diferencas em status social diminui, alguns setores da
sociedade podem ater-se ao que resta delas, agarrando-se
desesperadamente a silhueta porque o real parece estar desa-
parecendo.
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W R. Dahrendorf, "La situation de la classe ouvriere em Angleterre'
em La Revue Socialiste, n.° 89, julho de 1955.

Dificilmente se pode duvidar que algo como isto esteja
ocdrrendo. Poder-se-ia referir, no que diz respeito a pontos
de vista s6bre o desaparecimento das diferengas de status, ao
trabalho de Geiger sobre a Dinamarca20 (provavelmente apli-
cavel, de maneira geral, a sociedade escandinava como um
todo) e, para outras opinioes sobre essa materia e sobre a
sobrevivencia das ansiedades de status, ao ensaio do Professor
Schelsky sobre a Alemanha Ocidental apresentado no Con-
gresso de Liege21 e a contribuicao do Professor Bernard a
este Congresso. Pode-se, ainda, assinalar a observa9ao feita
pelo Professor Hofstee a respeito dos pequenos fazendeiros e
trabalhadores agricolas nos Paises Baixos. A medida que os
salaries destes ultimos se elevam acima dos ganhos do pequeno
fazendeiro, "o complexo ou sentimento de inferioridade com
relagao ao pequeno fazendeiro comega a desaparecer". E os
filhos dos pequenos fazendeiros abandonam a terra, mas nao
se tornam trabalhadores na industria; procuram posigoes nos
artesanatos, comercio e administragao. "A posicao social e um
certo sentido de liberdade e independencia parecem contar
mais para eles do que a renda".22 Isto nos serve de adver-
tencia para nao exagerar a mudanga. Quando algumas dife-
rencas em status social sao extintas, outras podem substitui-Ias
na vida das pessoas afetadas. Do mesmo modo, a medida que
o prestigio ligado a hierarquia ou status social imputado de-
clina, pode surgir maior numero de oportunidades para a
obtengao de status social — embora seja importante relernbrar
que isto em si envolve uma mudanga consideravel na estrutura
da estratificagao. Parece segura a conclusao de que, nos paises
da Europa ocidental nos ultimos cinqiienta anos tornados como
um todo, a verdadeira importancia da dimensao do status so-
cial nao tern aumentado.

A situa?ao nos E. U. A. parece, a primeira vista, um tanto
diferente. Um povo, cuja grande maioria nao foi afetada pelo
orgulho snob ha cerca de cinqiienta anosf agora responde pron-
tamente e com uma compreensao aparente a uma avalanche
de questionarios sobre status social, como se este fenomeno
se tivesse transformado numa questao de familiaridade e im-
portancia. Mas aqui, uma vez mais, deve-se ter cuidado com

20 T. Geiger, Soziale Umschichtungen in einer danischen Mittetstactt,
especialmente pp. 110-112,

21 H. Schelsky, "Die Bedeutung des Schichtunssbegriffes Hir die
Analyse der gegenwartigQn deutschen Geselbchaft', em Transactions
of the Second World Congress of Sociology, Vol. II, Parte 6.

22 E. W. Hofstee, "Changes in Rural Social Stratification in the
Netherlands", em Transactions, Vol. II, Parte 2, pp. 78-79.
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o exageTo. As respostas, embora prontas, nao sao inteiramente
consistentes, o que pode insinuar que os sentimentos por trds
delas nao sao muito profundos. E parte do que se encontra
pode ser devido, como na Europa, ao crescimento tardio da
ansiedade de status" nas mentes da nova classe media. 0

Professor Mayer assinala que "a imagem da America como
uma sociedade na qual *todo mundo 6 classe media' persisthi
por muito tempo oepois que ela deixou de estar de ac6rdo
com a realidade economica e social" e que, nos ultimos anos,
a mudanca econfimica tem feito com que a imagem corres-
ponda mais aos fatos. E acrescenta que "a maioria dos ame-
ricanos tende a perceber e interpretar as diferencas econ6-
micas objetivas como diferenfas individuais e nao como de
classe". Seria de se esperar que qualquer fortalecimento con-
sideravel da dimensao do status social teria efeito contrario
em ambos os casos.

Isto me conduz a minha observacao final que £, em certo
sentido, um amalgama de duas ou tres questoes mencionadas
acima. Tera o status social se tornado mais local, individual
e aut6nomo nos ultimos anos? Para poupar tempo e espaco,
lancarei mao, uma vez mais, do metodo de exposicao que
consiste na apresentacao de uma hipotese corajosa. Supo-
nhamos que a dimensao de status social, como um fator que
cria grupos socials estratificados num dmbito nacional, intima-
mente relacionados a classes econ6micas e, portanto, a inte-
resses fundamentalmente econdmicos, esteja dimfnuindo em
forc.a, mas que a posicao do individuo na hierarquia social
de sua comunidade local permane9a sendo um assunto de
interesse e preocupafao dele e na qual seu intere'sse e com-
partilhado pelos membros de um grupo um tanto nebuloso e
amorfo reunido ao redor do ponto da escala social na qual
o referido individuo se situa. Sugiramos, entao, que isto resol-
veria o problema de conciliar a evidencia do declinio da ver-
dadeira importancia do status social com os sinais das con-
tinuas e difundidas ansiedades com o status. Explicaria, tam-
bem, a finalidade daqueles estudos "estaticos" sobre "hierar-
quias de status em varios comunidades locais" aos quais o
Professor Mayer se referiu. Podemos, entao, acrescentar a
proposi9§o de que a classe, no sentido marxista weberiano,
se tem transformado numa estrutura de grupos de interesse
funcionais nao exatamente condicionada pela estratificacao e

que, em termos dos fatos objetivos da renda e padrao (possi-
velmente, tamb6m, estilo) de vida, uma enorme classe media
(com relativamente pouco acima e_abaixo dela) se tem desen-
volvido nas sociedades ocidentais e que as hierarquias de status
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social ha pouco descritas nao correspondem exatamente, nem
podem faze-lo, a qualquer delas. Neste sentido, talvez, o
status social se tornou mais local, individual e autonomo,

Se revertermos ao metodo proposto no com£co deste en-
saio para a procura de indicios na boa ou ma aplicagao dos
conceitos, pode-se encontrar alguma confirma9ao. O termo
"classe social" (em oposisao a "classe" puramente e "status
social") comega a soar fora de moda. Implica grupos possui-
dores de interesses economicos comuns tanto reais como vitais
e de uma consciencia grupal de sua posicao geral na escala
social. Em outras palavras, refere-se a um produto de di-
mensoes convergentes e a um sistema de grupos "multiligados".
"Status social", por outro lado, nao implica necessariamente
a existencia de grupos; poderia ser empregado com refer^ncia
a uma escala continua de posigoes de valoriza9ao comparativa.
Nem implica um sistema determinado inteiramente por inte-
resse economico derivado da posi9&o no sistema de produ9ao;
outros fatfires podem entrar em cena e valores tradicionais po-
dem sobrepujar as circunstancias econdmicas as quais se refe-
riam originariamente. "Prestigio" e outro termo popular que
e menos institucionalizado que "status social" e que torna
possivel a inclusao das qualidades pessoais de um individuo
bem como do consenso quanto a avaliagao social da posigao
que ocupa. Poderia incluir aquilo que, em outro lugar, chamei
de "status social pessoal" em oposi9ao a "status social posi-
cional",23 E, finalmente, se essa f6sse a tendencia geral da
mudan9a social entao, sem duvida, as caracteristicas peculia-
res das comunidades locais aumentariam de importancia em
compara9ao com as caracteristicas gerais da sociedade total,
uma vez que somente por referenda a elas podem os fatdres
pessoais, na maioria dos casos, ser pesados e avaliados.

Concluindo, eu gostaria de dizer que muito do que es-
crevi e altamente especulativo; representa uma tentativa deli-
berada de oferecer material para discussao. Alem disso, tentei
sugerir a dire9ao seguida pela mudanca social no ultimo meio
seculo (quase toda na Europa e America do Norte), mas nao
tentei medir sua extensao. Nao sugiro que essas mudan9as
progrediram a ponto de provocarem o aparecimento de uma
nova sociedade; longe disso. Nem e, de maneira alguma, certo
que a dire9ao da mudan9a nao se altere antes que uma revo-

como tal se tenha processado.

23 Ver Capituio VI.



C A P I T U L O V

A NATUREZA DO CONFLITO DE CLASSE

Se o assunto desta Confere'ncia1 possui qualquer signifi-
cado, devemos assumir que se oferece uma interpretacao da
palavra "classe" que subentende que nem todos os conflitos
de grupo sao conflitos de classe. Estamos tratando de um tipo
particular de grupo cuja natureza e indicada pela expressao
"estratificacao social". Isto significa que os grupos se situam
uns s6bre os outros em camadas ou estratos. O objetivo desta
Conferencia e descobrir se tais grupos existem e, caso existam,
como se comportam. Minha funcao consiste em diferenciar e
classificar as diferentes formas de conflito que ocorrem entre
os referidos grupos. O conflito entre duas empresas ou duas
nac5es nao faz parte da classificacao, embora possa desem-
penhar um papel no sentido de nos auxiliar a compreender
— ou, talvez, a abandonar como uma ilusao — o conflito entre
os estratos sociais.

Concebemos uma "classe" como um grupo de individuos.
Mas; tambem, podemos considerar uma "classe" como uma
fdrca ou mecanismo que opera para produzir determinadas
atitudes sociais. Gosto de iniciar minha definicao de classe
neste segundo sentido dizendo que se trata de uma f6r§a que
une, em grupos,. individuos que diferem uns dos outros, ao
superar as direrencas entre tais individuos. Pode parecer para-
doxal acentuar, dessa maneira, as difereneas intraclasses ao
inves daquelas entre classes. Mas acredito que se trata de
um metoao salutar. Se considerarmos, por sua vez, os criterios
de classe que ja discutimos — renda, propriedade, educacao
e ocupacao — verificaremos que toda classe contem em si
elementos diferentemente dotados com respeito a cada um

1 S6bre "Conflito de Classe e Estratificacao Social" realizada sob
os auspicios do Instituto de Sociologia em setenibro de 1937.
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dosses criterios. Mas a instituigao da classe ensina os membros
de uma sociedade a notar algumas diferencas e ignorar ou-
tras quando arranjam os individuos em ordem de merito social.
Em resumo, as classes sociais nao poderiam existir a nao ser
que certas desigualdades f6ssem consideradas irrelevantes para
a determinacao do status social. Depreende-se que haja dois
caminhos principals para uma sociedade sem classe. Um prega
a abolicao (tanto quanto possivel) das diferencas sociais entre
individuos — o que e, grosso modo, o caminho do comunismo
— e o outro tenta tornar todas as diferengas irrelevantes com
relacao ao status social — o que e, grosso modo, o caminho
da democracia.

£ igualmente verdade que um sistema de classes nota e
mesmo da enfase a certas formas de desigualdade e as usa
como uma barreira para dividir as classes. Com relacao aos
aspectos assim selecionados para exame, membros da mesma
classe 'sao — ou pensam que sao — identicos. Mas e impor-
tante ter-se em mente que sempre diferem em outros aspectos.
Nao faz sentido argumentar que, porque os grupos dentro de
uma classe sao dessemelhantes em suas circunstancias ou seus
interesses, que a classe em si e um "grupo artificial", ou que
porque haja conflito no seio de uma classe, por conseguinte o
conflito entre classes seja "irreal".2

O antagonismo, como Delevsky mostrou alongando-se des-
necessariamente, e relativo.3 Aqueles que sao antagonistas em
busca de determinado fim podem ser aliados em busca de
outro objetivo. Nossa primeira tarefa, entao, consiste em clas-
sificar as principals formas de antagonismos a fim de vermos
quais delas sao mais compativeis com a coopera9ao em outros
campos. A analise se limitara aos tipos-mais importantes.para
o estudo do conflito de classe.

Inicialmente, temos a concorrencia no qual duas ou mais
pessoas oferecem o mesmo servico ou desejam o mesmo objeto.
Isto nos mostra que nao podemos agrupar individuos de acordo
com a semelhanga entre um e outro. No caso da concorrencia,
a semelhanca e que divide. Em segundo lugar, ha o conflito
que se origina da divisao do trabalho, isto e, dos termos que
regerao a cooperacao, como e o caso de uma disputa sfibre
salario entre o empregador e o empregado. A divisao neste

2 Tais palavras tern apenas um significado relativo. Todaa as ati-
tudes de grupo devem assentar-se nao s6mente em fatos, mas tambein
no significado social que se Ihes empresta. Uma atitude s6 e "irreal" se
o significado 6 excessivamente forcado, nao-natural ou se, como ern
alguns tipos de propaganda, se baseia numa falsificagao deliberada.

3 J. Delevsky, Antagonismes Sociaux et Antagonimes Prol6tarier\x.
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caso e o produto secundario de uma unidade de interesse
baseada na diferenca. Finalmente, ha o conflito s6bre o sis-
tema em si no qual a atribuic,ao de funcoes e a distribuicao
de beneficios se baseiam, como quando uma barganha sobre
salaries se converte numa revolta contra o sistema capitalista.

O antagonismo entre competidores nao e, sem duvida,
incompativel com uma comunidade de interesse entre eles. Na
verdade, tal comunidade de interesse se acha subentendida no
termo "competi9ao", Pois a competicao 6 um processo social
que se realiza por meio das instituicoes que sao igualmente
indispensaveis a ambos os concorrentes. A existencia mesma
de servigo que se oferece e o seu valor de troca sao devidos
ao sistema social e a civiliza9ao que sao um bem comum.
O poder desse interesse comum de produzir uma acao comum
varia de acordo com as circunstancias, mas o interesse sempre
existe. No segundo tipo de antagonismo, a cooperacao entre
os antagonistas faz parte da defini9ao. Ha quern sugira que
a coexistencia das duas relacoes e ilusoria, com base no fato
de que o antagonismo nao e real e que os verdadeiros inte-
resses das partes sao identicos. Mas isso e absurdo. £ ver-
dade que aquele que muito exige numa barganha pode pre:
judicar a si pr6prio ao arruinar seu adversario. NSo obstante,
uma barganha e, em essencia, uma disputa dentro de limites
estabelecidos pela necessidade de continuar a oferecer o ser-
vice pelo qual se barganha. Nao e dificil admitir-se que com-
prador e vendedor sejam, ao mesmo tempo, amigos e inimigos,
como o jogador da defesa e o do ataque, da mesma equipe,
que possuem um interesse comum em se ajudar a jogar, embora
suas missoes no j6go sejam diametralmente opostas. Mais im-
portante e o problema sobre ate que ponto a cooperacao entre,
digamos, empregador e empregado constitui um obstaculo a
solidariedade do trabalho vis-a-vis capital. Que ela e um obs-
taculo e obvio, mas isto nao significa que seja o maior interesse
real dos dois. Aqui, uma vez mais, temos o fato de que o tra-
balho esta unido por sua posicao comum em relagao as
instirui^oes atraves das quais a barganha de cooperagao ocorre.
E a isso eu acrescentaria que, enquanto a fun9ao cooperativa
da produgao pela divisao do trabalho e setorial e especializada,
o antagonismo que e inerente em toda barganha se expressa em
termos que sao gerais para a classe, em termos de salaries e
horas de trabalho e das conduces basicas do poder de bar-
ganha.

Resumindo: a competicjlo dentro dos quadros do trabalho
(ou capital) nao torna impossivel^ou artificial uma unidade
consciente do trabalho (ou capital), e a coopera?ao setorial
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entre o trabalho e o capital nao torna impossivel ou artiticial
um antagonismo geral entre capital e trabalho.4

£ somente no terceiro tipo de conflito que o interesse
comum compartilhado pelos rivais diminui ate desaparecer. Em
cases extremes, conflitos dSsse tipo degeneram em guerra civil
a qual nao e um processo social e na qual, como o mundo
sabe muito bem, nem mesmo as conven£oes de guerra sao
levadas a serio. Sugiro que reservemos o termo "conflito" para
casos nos quais se possa detestar a presenca desse terceiro tipo
de antagonismo. Nem a concorrencia nem a barganha podem
ser consideradas conflitos nesse exato sentido, mas, quando
qualquer das partes sente que o processo da concorrencia ou
barganha nao mais deveria existir, ou que necessariamente
ocorre sob condic,6es de injustica, entao surge o conflito e pode
descambar para a revolucao. O conflito, portanto, implica
nao apenas desac6rdo com o que deve ser feito a seguir, mas
descontentamento com o que ja existe. Dois partidos no Parla-
mento discordam quanto as diretrizes e politica, mas so ha
conflito quando um deles denuncia o Governo parlamentar.
Pai e mae podem discordar quanto a educacao do filho, mas
o conflito aparece quando o pai se arroga o direito de decidir
sfibre o assunto e a mae replica, "Quern dera que eu nunca
tivesse casado com voce". Sentimentos dessa especie podem
agir silenciosamente como a base da discordia por muito tempo
ate que surja o conflito, como aconteceu mais de uma vez
na hist6ria do sindicalismo.5

Ate o momento, nao falei sfibre classes socials, mas sobre
grupos economicos. Nao acho que os dois sejam a mesma
coisa. Acredito firmemente na realidade daqueles niveis socials
diferenciados pelas respectivas culturas e padroes de vida que
discutimos nas nossas duas primeiras reunioes. Mas e menos
provavel que diferencas de nivel levem ao conflito do que
diferengas de interesse de grupo. Neste sentido, aceito a ana-
hse marxista da natureza do conflito de classe (embora nao
aceite a teoria do papel hist6rico do referido conflito), mas
nego que ela esgote o assunto da estratifica9ao social. SimpH-
ficando, eu diria que o conflito de classe ocorre quando um
interesse comum une estratos sociais adjacentes em oposi9ao
a estratos sociais mais distantes. Quando os estratos sociais
unidos por um interesse comum nao sao adjacentes, como

* S6bre um ponto de vista contr6rio, ver L. von Mises, Socialism-,
Parte III, Se§5o I, capitulo 4.

5 A Greve Geral mostrou bem a corifusao mental que ocorre quan-
do se usam as formas de barganha c6m finalidades de conflito.
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numa guerra enti'e nacoes, o conflito nao e um conflito de
classe. A fusao de estratos se torna mais facil quando as
divisoes entre eles sao de amplitude desigual, quando, por
exemplo, os intervalos entre os estratos um e quatro sao ine-
nores do que aquele entre os estratos quatro e cinco. H£
outra causa de fusao. O conflito de classe se origina das insti-
tuicoes sociais. Muitas vezes a mesma instituicao rege a di-
visao em estratos. Suponho que este foi o caso da sociedade
feudal. £ discutivel que seja menos verdade em nossos dias.
O assalariado com economias acha que seu nivel social exige
que ele defenda o direito de propriedade enquanto seus inte-
resses de assalariado o inclinam a invadi-lo, A questao de-
pende, em parte, da natureza do conflito de interesses e, neste
ponto, pode-se levar a analise um passo adiante.

fisse ressentimento contra a desigualdade, que 6 carac-
teristico do antagonismo de classe, pode originar-se de tres
processes que chamarei de comparagao, frustragao e opressao.
A comparacao nao faz contatos, ela os destroi. Leva ao isola-
do rico em relagao a "grande massa de sujos" quanto o ressen-
timento do pobre contra o "rico ocioso". Tais sentimentos
podem ser compartilhados por qualquer numero de pessoas,
desde um unico individuo ate uma nacao inteira. Sao a prin-
cipal forca criadora de estratos sociais e os criam nao tanto
pelo condicionamento de antagonismos como pelo fato de aper-
feicoar a autoconsciencia do individuo e a consciencia do grupo
de seu carater proprio. Sao as fundac,6es da auto-estima.
Talvez esta seja a razao pela qual os homens parecem pre-
ferir comparar-se com seus inferiores. Diz-se que nao ha casta
tSo baisa na India que nao possa encontrar outra abaixo dela.
A comparacao nacrfaz^ contatos, ela os destroi. Leva ao isola-
meoto ao inves do conflito. Mas se o conflito esta em eferves-
cencia, as atitudes nascidas da comparacao estimularao o
mesmo e, quando amadurecido, advira o rancor, e tais atitudes
estao sempre presences, prontas a transformar num conflito
de classe uma disputa que e, em essencia, nada mais do que
um desentendimento sfibre os termos de cooperacao.6

A frustracao acrescenta a coniparac,ao uma motivagao mais
forte para o conflito ao atribuir, de maneira definitiva, a classe
superior a responsabilidade pela injustica que se abate s6bre
a inferior. Origina-se, e 16gico, quando quer que o privilegio
crie uma desigualdade de oportunidade. Porem mais impor-
tante, porque mais caracterfstico, e o caso no qual duas classes

' fl
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representam, por assim dizer, dois sistemas economicos dife-
rentes ou duas concepcoes incompativeis de vida social. Pirenne
insinuou que este seria o caminho normal do progresso eco-
nomico. Os criadores da nova ordem surgem ao lado de, e
nao entre, os campeoes decadentes da velha ordem.7 O resul-
tado e um conflito lateral no qual a velha ordem aparece
mais como um obstaculo do que como um despota. Nada
ilustra melhor o processo do que a hist6ria da bourgeoisie do
inicio da queda do feudalismo ao amadurecimento do capi-
talismo no seculo XIX e especialmente na Franga. Nos pri-
m6rdios, diz Pirenne, os bourgeois "desejavam simplesmente
um lugar ao sol e suas exigencias se limitavam a suas neces-
sidades mais indispensaveis".8 Posteriormente, tornou-se claro
que as concessoes ao bourgeois acarretavam prejuizos ao aris-
tocrata. Mais tarde, afirma Henri See, a bourgeoisie "a int&ret
an novel ordre de choses, a une organisation plus reguliere, a
la destruction des privileges des deux premiers ordres, a la
reconnaissance de I'&galite civile".9 O privilegio era um obsta-
culo porque constituia a causa da ineficiencia administrativa e
da ma gerencia financeira. Quao confusas eram as ideias no
tempo da Franca no que concerne as relacoes entre estratos
sociais se depreende do fato de que o primeiro ato do Governo,
quando percebeu o perigo de disturbios, foi apelar para que
a milicia burguesa entrasse de prontidao, enquanto a bo-ur-
geoisie revolucionaria organizava um exercito mercenario de
compagnons para aliviar seus ilustres egos do encargo -de ma-
nejar e carregar armas.10

Poder-se-ia alegar que a posicao hoje e a mesma. A nova
classe media, composta principalmente dos assalariados e das
profissoes liberals, nao esta sofrendo aos pes de um despota,
mas esta, de maneira inquieta, consciente de que a reali-
zagao de seu grande ideal de uma vida sossegada vivida com
seguranca e com o g6zo complete das artes da civilizacao
esta sendo impedida pelas incessantes lutas entre o capital e
o trabalho que Ihe parece ser uma parte essencial do sistema
social do seculo passado, e pela obsessao da mente humana
por um desejo inquieto de especular e barganhar numa pro-
cura interminavel de lucros, Seria preferivel um dos dois so-

6 Sujeita, e logico, as ressalvas quanto ao efeito dos niveis
estratos sociais sobre a unidade de classe.

7 H. Pirenne, Les periodes de I'histoire sociale du capitalisms.
8 H. Pirenne, Economic arid Social History of Medieval Europe,

p. 51.
9 H. See, La vie 6conomique au XVIII6 si&cle, p. 173.
10 Chatrles >No»nand, La bourgeoisie fran$aise au XVII0 sidcle,

p. 349. S6bre o assunto em geral, ver Joseph Aynard, La bourgeoisie
, capitulos 8 c 9.
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zinho, ou o capitalismo ou socialismo, porque ambos tern de
se valer dos servi9os dessa classe media de maneira xnuito
semelhante. Mas o conflito entre os dois e bastante para arras-
ta-Ia a uma revolucao com o resultado natural, embora nao
desejado por complete, da ditadura fascista. Quase sempre,
o conflito contra a frustracao inclui a caracterizacao moral
da velha ordem como corrupta, pervertida ou decadente. 0
moderno movimento da classe media mostra esse traso ou
estilo. Denuncia o materialismo e a falta de urn sentimento
de fraternidade social e, talvez, o fracasso em apreciar o valor
dos artistas e intelectuais. O fascismo oferece uma nova visao
e um n6vo espirito. "O Estado fascista... e uma forca, mais
uma forca espirirual, que abrange em si mesmo t6das as formas
da vida moral e intelectual do homem... Seu principio...
enraiza-se no coracao do homem de a£ao, do pensador, do
artista bem como do cientista — e a alma da alma".11 Isto
nao e exatamente o que se pediu, mas pode servir por algum
tempo.

A opressao descreve um conflito entre dois partidos empe-
nhados numa cooperagao desigual, desigualdade esta que e
um produto das instituicoes de uma sociedade estratificada.
A ^expressao nao e empregada para definir a motivacao ou os
metoaos da classe alta, mas somente a situacao como aparece
aos olhos das classes baixas. Enquanto a comparacao destroi
os contatos e a frustragao produz contato por colisao, a opres-
sao subentende contato como um processo organico. Exemplos
obvios sao as relagSes entre servo e senhor ou trabalho e
capital. Quando o conflito estoura, ataca-se um grupo de pes-
soas que manipula o poder. Podem ser designadas como "a
classe governante"; Esta expressao e usada de maneira vaga.
A aristocracia feudal fol llteralmente uma classe governante.
Os capitalistas modernos nao o sao. E, ainda assim, as pala-
vras exprimem uma verdade. A implicacao e que o capitalista
faz uso, no campo economico, de um poder que e parcial-
mente politico no sentido que e caudatario das leis e insti-
tui9oes da sociedade. Se uma classe e suficientemente forte
para assegurar e preserver essas instituigoes que favorecem
suas atividades, pode ser designada como "governante" nesse
sentido. Mas, como vimos, no mundo moderno, o interesse
nas instituicoes essenciais nao se limita aos capitalistas que se
defrontam com o trabalho como empregadores. Talvez esta
seja a razao pela qual o ataque nao se dirija tanto a um grupo
de pessoas, mas a um sistema impessoal. As rela§6es

11 B. Mussolini, La dottrina del Fascismo, segao 12.
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os grupos cooperadores recaem na barganha. O conflito diz
respeito a teorias. Seria de se esperar que isso resultasse num
declinio na influencia dos lideres sindicais que barganham,
como representantes da classe trabalhadora, em favor dos comu-
nistas que, por sua vez, formulam teorias. Uma consequencia
alternativa pode ser um aumento do que se poderia denominar
de "consciencia de nivel" em comparacao com "consciencia de
classe". Isto parece ser o que ocorre na Inglaterra.

Hd espa^o para apenas mais uma questao. Pode-se per-
guntar onde ha maior possibilidade do aparecimento de con-
flito — numa sociedade e_statica ou dinamica? Isto envolve
o contraste entre estado e classe, status e contrato. Numa
sociedade estratificada em estados, a desigualdade se assenta
num esquema aceito de status diferencial e padroes de vida
diferenciais. Uma classe e utilizada para o beneficio da outra,
mas dentro dos limites de um piano de cooperacao aprovado
pelo costume. Um desentendimento sobre os termos da coo-
peracao dificilmente pode surgir, pois tais termos nao estao
sujeitos a discussao. Onde o status reina, a barganha, que
pertence ao contrato, nao pode prevalecer. O antagonismo
nao pode achar nenhuma expressao senao o conflito.12 Nao
hd meio-termo entre acomoda9ao e rebeliao. Em virtude disso,
pode-se argumentar que essa situacao traz maiores possibili-
dades de conflito porque nao ha outra alternativa mais suave.
Mas pode-se alegar, do mesmo modo, que a gravidade da
acao agira como uma barreira do conflito. £ mais facil escor-
regar-se para o^ perigo do que pular para o mesmo. Alem
disso, a pr6pria natureza de uma sociedade assentada em es-
tados e tal que favorece o desenvolvimento, em cada grupo,
do tipo de mentalidade adequado a sua posi9ao. A revolta e
paralisada no interior do grupo mesmo.

Numa sociedade contratual livre, o desentendimento quan-
to aos termos da coopera9ao 6 normal e cr6nico. Esta; impli-
cito no processo da barganha do qual nascem os contratos.
Nota-se, tambem, que a ideia de que cada posi9ao na vida
possui seu padrao pr6prio, que cada classe tern sua cultura,
mal sobrevive. A acomoda9ao e, sem sombra de diivida, deses-
timulada pela cren9a dominante na virtude da ambi9ao social.
A democracia professa acreditar na igualdade e o capitalismo
exalta a concorrencia. Um padrao uniforme para todos mata a
concorrencia, enquanto padroes diferenciais negam a igualda-
de. A democracia capitalista, portanto, inicialmente nao acata

12 Cf. K. Bauer-Mengelberg, "Stand
Vierteljahrshefte jur Boziohgie (1923).

und Klasse", em Konerl
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nenhum padrao, aceitando o que Ihe e dado pelo livre jogo
das f6rcas economicas. O pobre ingles nao devia ser alimen-
tado de acordo com as necessidades do organismo humano
mas de ac6rdo com o que podia ser comprado com um pouco
menos de dinheiro do que o capitalismo condescendia em dar
ao trabalhador livre. Ouando o padrao se introduz uma vez
mais, como o fez no final do seculo XIX, desempenha urn
papel minimo. Espera-se e permite-se uma variacao infinita
em rela?ao ao padrao, Na democracia capitalista, entao, en-
contra-se um perpetuo estado de atrito entre classes combi-
nado com a destruigao das forcas psicologicas que estimularn
a acomodacao. Havera alguma forga positiva transformando
antagonismo em conflito que esteja ausente da sociedade esta-
tica? Vislumbro uma possivel resposta na ideia de exploracao.

Em ambos os tipos de sociedade, parece haver a utili-
zagao de uma classe por outra em beneficio desta ultima.
Mas enquanto na sociedade de estados isto se da de ac6rdo
com um piano, na sociedade contratual esti sujeita apenas ao
livre arbitrio. Para fazer-se uma distingao entre esses processes,
podemos dizer que o segundo e exploracao e o primeiro, nao.
Os beneficios que advinham para o senhor e o servo sob o
regime feudal nao podem ser comparados porque sao diferen-
tes em especie. Aqueles que advem para o capital e trabalho
parecem ser mensurados pelas suas rendas monetarias e sao
de modo manifesto desiguais. Um contrato., idealmente, e um
acordo de cooperacao para obter-se igual vantagem. Quando
habitualmente produz vantagem desigual, suspeita-se de explo-
ra£ao. A ideia e atraente para os explorados que, rapidamente,
concluem que o poder que os esmaga reside nao na superio-
ridade pessoal de" seu opressor, mas nas vantagens injustas
que ele aufere do sistema. Se o sistema faz do contrato uma
falsidade, deve-se mudar o sistema.

Hd aqueles que sustentam que a mobilidade social age
como uma valvula de escape e que ajuda a impedir a eclosao
do conflito. Embora isto seja verdade at£ certo ponto, sua
importancia pode ser facilmente exagerada. Quando a mobi-
lidade individual e automatics, a lealdade de dasse se desen-
volve com dificuldade. Se todo aprendiz tiver uma esperanca
razoavel de tornar-se um mestre, ele formara suas associa-
9065 com base no seu ramo de negocio ou profissao ao inves
de seu nivel social. Assim tambem, quando um grupo eomo
um todo pode elevar-se em estima social e valor econ6mico,
nao deixando individuos extraviados, a alian9a de grupos ern
classes se torna mais dificil. Mas quando a mobilidade e
individual e nao automatica, mas depende dos resultados de
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esf6r90 competitivo., duvido que os resultados sejam os mesmos.
Quando a corrida e para os velozes, os vagarosos, que foram
sempre uma maioria, se cansam de seus eternos fracassos e se
tornam mais descontentes do que se nao houvesse nenhuma
corrida. Contain a encarar os louros da vit6ria como algo a
que tern direito e que se Ihes nega injustamente. Declaram
que nenhum homem deveria ter de correr em busca de seu
"pao de cada dia", e o argumento nao deixa de ter certa razao.
Isso £ especialmente verdadeiro quando a sociedade se mostra
indiferente com a condi9ao dos vencidos sob a alega9ao de
que o caminho para coisas melhores esta sempre aberto para
eles.13 O uso da mobilidade como uma desculpa para a desi-
gualdade esta usualmente associado com uma dose de auto-
ilusao. Mas, se eu enveredasse por este tema, estaria inva-
dindo o assunto a ser discutido na proxima sessao desta Con-
ferencia.

1:J Cf. C. H. Cooley, Social Organization, cupitulu 27.



C A P I T U L O VI

A NATUREZA E OS DETERMINATES
DO STATUS SOCIAL

Nos ultimos anos, tern havido um verdadeiro emaranhado
de argumentos e discussoes, nos lares, universidades e peri6-
dicos cientificos, sobre a verdadeira natureza da classe social
e do status social. Embora um progresso consideravel se tenha
feito sentir, nao se pode alegar que o problema esteja resol-
vido ou que se tenha alcancado um acordo completo. A
disputa se relaciona tanto com palavras quanto com fatos,
tendo como resultado, especialmente em discussoes infbrrnais,
a freqiiente impossibilidade de se ultrapassar o estagio "de-
pende do que voce quer dizer por status social". Isso e muito
cansativo e frustrante. A pessoa esta sujeita a se deixar prender
por argumentos s6bre a definicuo dos termos e a se afastar,
cada vez mais, do estudo dos fatos reais da situagao. Tudo o
que se necessita para comecar se resume numa aproxima9ao
que seja suficiente para indicar de que se fala; a descri§ao
mais completa e exata surgira adiante a medida que a inves-
tigagao progredir. Mas, para o sociologo, e dificil oferecer
mesmo essa aproximacao inicial, quando as palavras a sua
disposigao significam uma coisa para certas pessoas e outra
para outros individuos. No entanto, >nao se pode fugir a tarefa-

"O status social se refere a um aspecto do fenomeno da
estratificacao numa sociedade, e sera melhor nos ocuparmos
do conceito mais geral antes de passarmos ao mais restrito.
Estratificacao, como o nome indica, significa a divisao de uma
sociedade em estratos ou camadas, situados uns sfibre os outros.
£ um conceito que pertence ao estudo das estruturas socials*
e determinamos a existencia da estratificafao pela identifi"
ca?ao daquelas partes da estrutura que possuem cSsse caratef
de camadas sobrepostas e ao vex-' como se relacionam entre

si e com o funcionamento do sistema social como um
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Cada parte ou estrato se compoe de um grande numero de
pessoas que ocupam as mesmas, ou aproximadamente as mes-
mas, posi^oes na estrutura social.

Hd, e tern havido, varios tipos diferentes de estratificacao
nas sociedades humanas, e h£ um consenso quase que geral
entre os sociologos quanto £ sua classificacao em tres categorias
ou tipos principals: Casta., Estado e Classe.

O exemplo mais perfeito de Casta e encontrado na India
— nao em nossos dias, mas em algum ponto do passado quan-
do o sistema de castas estava no seu auge. Suas principals
caracteristicas podem ser resumidas rapidamente. So ha casa-
mento entre membros da mesma casta, e os filhos pertencem
& casta dos pais — estes sao os principles da enctogamia e
hereditariedade. Normalmente, o membro de uma casta o e
por t6da a vida; nao ha, em outras palavras, praticamente
nenhuma mobilidade social. Os membros da casta estao unidos
por costumes sociais que Ihes sao peculiares e separados de
outras castas por regras que limitam o contato ou que impoem
o afastamento. Tais regras incluem as restricoes quanto ao
casamento entre castas e tambem limitagoes quanto ao comer
em comum, aceitar alimento e bebida de membros de outras
castas e ate mesmo (em alguns casos) impedem que um
de seus membros venha a se aproximar de membros de outras
castas. Estas sao as expressoes exteriores de distancia social.
As castas formam uma hierarquia e sao dispostas numa ordem
de superioridade e inferioridade que se associa com ideias
sobre a pureza e impureza. Cada casta, tambem, se relaciona
com um campo limitado de ocupacoes permitidas (em alguns
casos somente com uma) e a classificac,ao de ocupa9oes tam-
bem esta ligada £ ideia de pureza ou impureza, especialmente
nos extremes da escala. A ordem de prestigio das classes nao
se baseia na riqueza.

Sem duvida, este e um sistema muito rigido. £ tambem
do tipo que penetra profundamente na vida dos membros da
sociedade. Nao ha possibilidade de nenhum outro principio
de estratificagao ou escalonamento social existir lado a lado
com ele ou de contestar sua supremacia. Se o sistema de
casta vigora por completo, o ser membro de uma casta e um
fato indisputavel e inalteravel pelo qual se determina a posicao
de uma pessoa na estrutura social. E, alem disso, o sistema
como um todo nao e considerado como algo inventado livre-
mente e construido pelo homem que possa ser mudado por
ele, homem, ou que possa ser feito de outra forma atraves
da disseminagao de ideias diferentes. Afirmam-se as crencas
fundamentals nao porque sejam tradicionais, mas por serem



148 CIDADANIA, CLASSE SOCIAL E STATUS

a expressao da verdade. Como uma autoridade moderna n0
assunto disse: "O sentimento geral do hindu quanto ao sis-
tema de casta e que o mesmo foi 'estabelecido pela lei divina'
ou, pelo menos, com a aprovacao divina".1 Encontra-se arrai-
gado no piano divino, na natureza do homem e no universe.
Percebe-se isto claramente na doutrina do Carma segundo a
qual "a condicao de um homem nesta vida e o resultado de
sua conduta na ultima encarnacao; sua casta alta ou baixa
representa, portanto, a recompensa ou punicao de seu com-
portamento no passado", isto e, de suas a?oes numa vida
anterior na Terra.2

O sistema de estado tambem e caracterizado pela rigidez,
mas menos completa e de um tipo diverse. £ mais dificil
encontrar-se um exemplo perfeito de um sistema de estado,
mas se pode reconhecer seus principles no periodo medio do
feudalismo e nas sociedades aristocraticas da Europa nos se-
culos XVII e XVIII. Um estado pode ser definido como um
grupo de pessoas que tern o mesmo status no sentido em que
este termo e empregado pelos juristas. Um status, nesse sen-
tido, e uma posigao a qual se atribui um conjunto de direitos
e deveres, privilegios e obrigacoes, capacidades ou incapaci-
dades legais que sao publicamente reconhecidos e que podem
ser definidos e sustentados pela autoridade piiblica e, em
muitos casos, pelos tribunais de justiga. Atualmente, os socio-
logos tern feito tanto uso da palavra com um sentido mais
amplo e menos exato,3 que, a fim de se evitar confusao, e
melhor falar-se de "status legal" quando nos referimos a status
em seu sentido original — o sentido cuja definite acabamos
de dar acima. Devemos acrescentar, tambem, que muitos status
legais pouco tem- a ver com estratificacao como, por exemplo,
status tais como aqueles de menor, doutor, hoteleiro ou muuier
casada. Ocupamo-nos, aqui, somente com aqueles que dife-
renciam um estrato social ou, ao menos, uma parte substancial
dele.

A mais importante distincao de status desse tipo na socie-
dade medieval foi aquela entre os livres e nao-Hvres. Pode-se
dizer que os servos constituiam um estado porque o status legal
dos mesmos era caracterizado por uma negacao de direitos,
especialmente o direito a liberdade pessoal e o direito a possuir
propriedade. Pode-se tambem dizer que, na Inglaterra, os

baroes mais poderosos que firmaram seu direito de serem con-

* J. H. Hutton, Caste in India, p. 164.
2 ibid., p. 109.
3 Ver adiante, pag. 151.
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vidados pessoalmente a aparecerem no Conselho Real, e que
se transfortnaram num grupo hereditario de pares com assento
na Camara dos Lordes, tinham um status legal peculiar. Na
Franca pre-revolucionaria, a nobreza se distinguia nao so-
mente pelo uso de titulos, mas tambem pelo gozo de certos
direitos e privilegios legalmente reconhecidos particularmente
com respeito a taxagao e a propriedade da terra, e pela repre-
sentagao, a parte, como um estado na assembleia nacional.
Podemos, tambem, reconhecer o poder do sistema de estado
na Alemanha onde "membros de estados diferentes nao podiam,
de maneira alguma, casar-se entre si e, posteriormente, podiam,
quando muito, contrair casamento sem todos os efeitos legais",
e no qual "a vida militar, o trabaUio urbano e o trabalho
rustico do campo eram ocupacoes mutuamente exclusivas pe-
rante a lei' de status".4

As castas, como vimos, eram endogamas e hereditarias.
Nos estados, a endogamia constituia a pratica normal, mas
era mais sustentada pelo costume (que podia ser contestado)
do que pela lei. Os aristocratas franceses, como os ingleses, nao
eram rigorosamente endogamos; um deles cinicamente assina-
lou que "casar com alguem que esteja abaixo de si equivale
simplesmente a tomar excaremento para fertilizar suas terras".5

Os filhos herdavam as posi5oes dos pais, exceto na rhedida
em que a primogenitura restringia o direito absolute a heran9a
ao filho mais velho. Mas a mobilidade era possivel, embora
coutrolada. Sendo o status de carater legal ou oficial, uma
mudanga de status deve ser conseqiiencia de um ato oficial
ou legal, como quando um servo era libertado ou urn comum
elevado a nobreza. O sentimento de distancia social era bem
acentuado, e cada estado se relacionava com um mimero limi-
tado de ocupagSes permitidas ou, ao menos, adequadas. Em-
bora, nos niveis mais baixos, isto pudesse operar como uma
incapacidade, nos niveis mais elevados representava um mo-
nopolio valioso. O sistema de estado revela, entao, unik estra-
tificagao precisa e razoavehnente rigida, mas, em caso algum,
podemos dizer que nos apresenta o quadro complete. Os
direitos oriundos do status legal nao penetraram o todo da
vida social, e uma descrigao da estratificacao em termos desses
direitos apenas e vazia e artificial. Nossa finalidade aqui se
resume em explicar a natureza do principle.

A Classe constitui a terceira categoria de estratificagao, e
sua base e econ6mica. O conceito tem side amplamente em-

4 R. Huebner, A History of Germanic Private Law, pp. 91-3.
5 L. Ducros, French Social Lije in the Eighteenth Century, p. 61.
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pregado, especialmente por Karl Marx, e com vdrias nuangas
de significado. Nao 6, na verdade, e nunca pode ser um
termo muito precise, mas e indispensavel. "Classes", diz Max
Weber numa de suas obras, "sSo grupos de pessoas que, do
ponto de vista de interesses especificos, tern a mesma posigao
no sistema econfimico".6 A combinagao dos termos "posigao"
e "inter^sses" subentende que as posigoes devem ser conside-
radas como as mesmas se a vida daquelas que as ocupam e
condicionada pelas mesmas forgas e influenciada, de modo
semelhante, pelas mesmas circunstancias — se tais pessoas
tern, na fraseologia de Weber, as mesmas oportunidades de
vida no sistema econ6mico. Um sistema de classes e uma
estrutura social na qual £ste principio rege a estratificagao.
E e bastante para nossos objetivos reconhecer que a sociedade
capitalista e um exemplo de tal estrutura. Que certas posigoes
numa sociedade capitalista possuem um carater hierarquico,
e 6bvio. Ha uma hierarquia de poder na empresa desde a
gerencia at^ o trabalhador assalariado, e a hierarquia de gru-
pos correspondentes na sociedade em geral na qual o poder
traz consigo a riqueza e a riqueza compra poder. Mas, embora
o tracado da estrutura esteja claro, os detalhes nao estao. £,
embora possamos estar certos de que as posigoes economicas
avaliam a si mesmas. em te"rmos de riqueza, poder e oportuni-
dades em algo que parece um sistema de camadas ou estratos
sobrepostos, achamos dificil afirmar com exatidao quais sao
essas camadas e quern pertence a elas. Neste caso, tambem,
o quadro esta incomplete, e para preenche-lo talvez tenhamos
de langar mao de algum principio que nao seja o teste obje-
tivo da posigao no sistema econ6mico.

Todos os tres _sistemas possuem uma certa objetividade,
embora o emprego desta palavra esteja ameagado pelo perigo
da incompreensao. Pertencer a uma casta e um fato indis-
cutivel e inalteravel que nao deixa motivo para divergencias
de opiniao. O estado, em sua forma pura, 6 igualmente fatual
— um homem possui ou nao possui os direitos. Se hd duvida
quanto ao assunto, e resolvida pela autoridade publica, nao
pela opiniao publica. Diferencas de classe, no sentido tecnico
em que usamos o termo, sao tambem fatuais. Que certas pes-
soas ocupam a mesma posigao em termos de riqueza, poder
econ6nrico e oportunidade e algo que um observador de fora
poderia descobrir, embora as proprias pessoas nao tivessem
conscie'ncia disso. £ isto que teremos em mente, e nada mais
da que isso, se nos referirmos aos fatos objetivos da estra-

6 H. H. Gerth e C. W. Mills, From Max Weber, p. 405.
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tificagao no decurso da discussao sobre status social que em-
preenderemos a partir de agora.

Devemos relembrar que, quando discutiamos os sistemas
de estado, mencionamos que os sociologos, em nossos dias,
fazem uso freqliente de termo "status" (sem nenhum adjetivo
qualificativo) e que nao Ihe emprestam o mesmo sentido que
o jurista Ihe da quando emprega o termo. O status legal e
uma posicao caracterizada por direitos e obrigagoes, capaci-
dades ou incapacidades, publicamente reconhecidos que sao
relevantes para a posigao e suas funcoes na sociedade. Status,
como os soci61ogos o entendem, 6 algo semelhante, mas e
ampliado para incluir as caracteristicas da posi9ao que nao
sao determinadas por meios legais. Abrange todo comporta-
mento que a sociedade espera de uma pessoa na sua capaci-
dade de ocupante da posigao e, tambem, todo comportamento
reciproco adequado dos outros para com ela. Ao arirmar isto,
estamos, em verdade, descrevendo status em termo daquilo
que muitos sociologos denominam de seu 'paper, isto e, seu
aspecto dinamico, E, de fato, e muito dificil conceber-se o
status a nao ser em termos de agao. Os direitos e obrigagoes
do status legal sao direitos e obrigagoes de fazer ou nao fazer
alguma coisa — sao, na realidade, o comportamento legalmente
sancionado. Quando ampliamos o conceito para alem da esfera
juridica, a nogao correspondente e aquela de comportamento
socialmente esperado e/ou aprovado. Um pai, em sua capa-
cidade como tal, e portador' de certos direitos e obrigagoes
legalmente reconhecidos com relagao a sua familia que cons-
tituem o status legal de pai, mas ha, tambem, muitas outras
formas de acao importantes para seu status que, embora nao
sejam prescritas legalmente, sao sociahnente esperadas. Mas
status nesse sentido amplo, como status legal, nao se relaciona
necessariamente com estratificagao. Somente quando se refere
a uma posigao na hierarquia social ou ao fato de pertencer a
um estrato social, e que o denominamos "status social".

* Por status social, entao, entendembs a posigao geral de
um individuo com relagao aos outros menibros da sociedade
ou de algum setor dela. A expressao "geral" e inserida para
indicar que nos referimos a algo mais globalizante do que
uma posigao especializada, como a de um especialista em
alguma coisa, tal como mecanica de automove£ embora tal
especialidade possa contribuir de algum modo para o status
social. Em segundo lugar, o status social, como a estratifi-
cagao, traz consigo a ideia de superior e inferior. Se compa-
ramos o status social de duas pessoas, perguntamos se sao
iguais ou desiguais e, caso desiguais, qual o mais alto e qual
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o mais baixo. E, em tal comparacao, nos preocupamos nao
somente com os fatos objetivos, tais como direito, renda ou
educacao, mas tambe'm com o modo pelo qual as duas pessoas
se consideram, isto e, com atitudes reciprocas expressas por
comportamento reciproco. As atitudes se originam de uma
valoragao ou avaliacao de posicoes relativas que e alcangada
pela avaliacao ou julgamento dos fatos objetivos relevances
que sao conhecidos ou podem ser observados. Os fatos rele-
vantes podem ser denominados a evidencia, os indices ou os
simbolos do status social e, naquele sentido, seus determi-
nantes. Constituem a causa imediata das atitudes e do com-
portamento resultante. Mas, alem destes, ha determinantes
num sentido diferente, principalmente os fatores que deter-
minam como esses fatos relevantes vem a aparecer onde o
fazem. Se a renda e um dos determinantes no primeiro sen-
tido, entao as forcas que controlam a distribuicao da renda
o sao no segundo sentido. Ha, ainda, um terceiro nivel que
e o mais dificil de ser explorado. Talvez quisessemos descobrir
o que determina os valores que a sociedade atribui aos varios
tipos de fato relevante. Os determinantes no primeiro sentido
sao os que mais nos interessam nesse artigo.

A referenda a sociedade acarreta uma observagao impor-
tante. O status social; como dissemos, e a localizagao ou posi-
cao na sociedade, e pode ser falso descreve-Io em termos da
relacao entre dois individuos. Pois o status social descansa
num julgamento coletivo ou, melhor ainda, num consenso de
opiniao no grupo. Ninguem pode por si mesmo conferir status
social a alguem, e se a posigao de um individuo fosse ava-
liada de maneira diferente por cada um daqueles com quem
o referido individucT interage, entao nao haveria absolutamente
nenhum status social. Em outras palavras, 9_sto*ws_social e a
posigao em funcao dos valores sociais correntes na sociedade.
Tern, pode-se dizer, um carater convencional. E e uma posicao
que tem relevancia para certas atitudes e fonnas de compor-
tamento, nao para todas. E tao dificil a ponto de ser quase
impossivel descrever quais sao elas. Podemos, apenas, dar exem-
plos rudimentares. Um medico, por exenrplo, pode tratar de
todos os seus pacientes com o mesmo cuicfado, a despeito das
posicoes sociais deles sem convidar a todos indiscriminada-
mente para jantar. Ou, considerando a questao por outro
angulo, a avaliagao da posicjio social nao e a mesma da perso-
nalidade. Ambas influenciam as atitudes e comportamento
reciprocos e e muito dificil separa-las. Poder-se-ia sugerir que
a melhor indicacao de status social,- em sua forma pura e nao-
diluida, e o julgamento preliminar e provisorio da posicao
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social baseado na evidencia dos "documentos" (tal como fa-
milia, educacao, renda, ocupagao) e na impressao oriunda de
um contato breve no qual se podem observar indices exteriores
tais como o modo de falar e as maneiras. Com base nisto,
pode-se reconhecer um individuo como representante de um
determinado grupo ou classe social. E! obvio que somente em
funcao desses fatfires e que se pode falar do status social de
um grupo como, por exemplo, dos professores. Mas um pro-
fessor isolado pode, devido a sua personalidade e outros atri-
butos nao-caracteristicos do grupo, obter um status social um
tanto diferente numa comunidade em que seja bem conhecido.
Pode-se cbamaf o primeiro "status social posicional" e o se-
gundo, "status social pessoal".

Identificamos, entao, tres niveis diferentes. Primeiro, _a_
So^jjpciaj ,_real _d_eterminada___pelas._atitudes__ e___compor_ta^

daqueles _entre os quais_o.individuo_vive..e_se__niQyir^^ _ _ .
menta — ̂ ip status _social_. pessoal. Segundo, a__posigag_social
"affibuida pelos valores. convencionais. corr.ente na sQcie_dade_ap
grupo ou categoria do qual o individuo e um representante
-^ status social posicional: Terceiro, a jp.osicJi.Q- J3o___sistema__de

' urn__aspecto d& estrutura da soc_iedade__—__ _
o qual fomos suficientemente precipitadoT^ara denominar um
fato objetivo. fisses tres niveis nos apresentam duas questoes
de inter-relacao. Primeira, qual o grau de liberdade para o
estabelecimento de um status social pessoal diferente daquele
indicado pelo status social posicional? E, ao fazer esta per-
gunta, devemos ter em mente que, se o status social pessoal
fosse completamente independente, o status social posicional
seria um conceito sem sentido. £ste, deve-se admitir, e um
problema da maior dificuldade e complexidade, e pouco mais
podemos fazer do que chamar a atencao para o problema.
Segunda, qual o grau de associacao entre o status social posi-
cional e o sistema de estratificacao? Observar-se-a que essa
questao, da maneira pela qual foi formulada, subentende que
ha um alto grau de associagao, mas que pode haver uma
certa medida de autonomia.

Nao hd necessidade de se perder muito tempo para clas-
sificar este caso no sistema de casta. J& foi sugerido que um
sistema tao penetrante, poderoso e rigido nao pode deixar
diivida quanto ao principio de estfatificagao. "Em qualquer
parte da India", afiima um intelectual hindu, "ha um esquema
definido de precedencia social entre as castas, com os brS.-
manes ocupando o apice da hierarquia".7 "Precedencia Asocial"

7 G. S. Ghurye, Caste and 'Race in India, p. 6.
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significa nada mais do qu^ "status social". Quanto ao pro-
fundo condicionamento da vida dos individuos pela casta, eis
o que uma autoridade tern a dizer: "Do ponto de vista do
membro de uma casta, o sistema Ihe da um meio social fixo
do qual nem a riqueza nem a pobreza, nem o sucesso nem o
desastre pode remove-lo... file e dotado dessa maneira com
um corpo permanente de associates que controla quase todos
os seus contatos e comportamento".8 Podemos concluir que,
para todos os fins, o status social e um rnero reflexo do fato
de ser membro de uma casta, exceto, talvez, pelas distinQoes
de status social pessoal num grupo de casta local.

O sistema de estado merece mais atencao, em parte pelo
seu interesse intrinseco e, em parte, rmrque certos tra§os do
referido sistema persistiram na era da\ classe. Ja foi assina-
lado que os direitos de estado, no sentido rigorosamente legal,
possuiam uma significancia limitada e que as linhas tracadas
atraves de uma sociedade pelas diferencas de estado eram, em.
geral, poucas, de modo que cada estado constitute um enorme
grupo de uma subdiferenciac.ao. Tres desenvolvimentos exi-
gem nossa atengao.

Em primeiro lugar, quando um estado se encontrava fir-
memente enraizado, os direitos legais eram ampliados por uma
serie de privilegios tao fortemente arraigados no costume social
a ponto de terem forca de lei ou, pode-se dizer, de serein
oficiais, e nao de carater meramente conventional. O status
social estava intimamente associado com o status de estado.
O prestigio de um nobre alemao, por exemplo, era, em todos
os aspectos, tao imutavel quanto seus direitos legais. Em se-
gundo lugar, verificamos que havi,a a subdivisao dos estados
mesmos em subestados baseada nao estritamente em direitos
legais distintos, mas na posicao oficial. Neste caso$ poderiamos
citar, como exemplo, a divisao, na Franca do seculo XVII,
entre as antigas familias nobres de cavalheiros, a noblesse de
I'epee, os ingressantes recentes a nobreza atraves do cargo, a
noblesse de la robe, e a subdivisao da ultima em grande,
moyenne e petite -robe.9 Finalmente, achamos, tambem na
Franca, distincoes dentro do Terceiro Estado que revelam
aquilo que pode ser melhor descrito como grupos culturais.
A bourgeoisie urbana continha nao apenas oligarquias de
cargo, mas tambem estratos unidos por uma posisao econd-
mica comum, ou seja, aquela do comercio em oposic.ao ao
trabalho manual (poderiamos chamar isto de uma classe den-

K Hutton, op, cit., p. 97.
9 C. Normand, La Bourgeoisie franfaise att si&cle.
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tro de um estado) e tambem por uma cultura conscientemente
cultivada que, em alguns casos mas nao em todos, resultava
numa imitasao ridicula da cultura da aristocracia. Tais grupos
lutaram para criar um status social baseado nao inteiramente
em estado ou classe, mas assentado em julgamentos de valor
que esperavam que se tornassem parte das convensoes da
sociedade.10

Mas o rnelhor exemplo vem da Inglaterra, um pais no
qual os tragos do sistema de estado nao foram tao acentuados
quanto os do continente europeu. Como o Professor Namier
disse do sistema de classes na Inglaterra: "As classes sao mais
acentuadas na Inglaterra porque nao ha nenhurn teste para
elas com excecao do re'sultado final, incontestavel; e ha mais
conduta snob do que em qualquer outro pais porque qualquer
um pode atravessar o portao que permanece, no entanto,
para aqueles que desejam atravessa-lo, um portao misterioso,
inspirador da contemplagao do subrime".11 O "resultado final,
incontestavel" e a aceitac,ao ou rejeicao pela estima comum
do grupo. £ "misterioso" porque nao e regido por regras, nao
esta sujeito a seguir o modelo de qualquer outro sistema de
status oficial ou objetivo e nao pode., portanto, ser condenado
por pronunciar um veredicto falso. O status social 6 julgado
em termos de status social apenas.

A ilustragao mais perfeita e a figura tipicamente inglesa
do cavalheiro. Nao ha, neste caso, nenhuma base de status
politico-legal; nao ha direitos peculiares sustentados por lei,
nenhum titulo, nenhum cargo — nada a nao ser o "resultado
final, incontestavel" de um numero de fat6res. A palavra
"cavalheiro" e seus derivados tiveram, em algum tempo, um
certo ar de estado porque se referiam aqueles autorizados a
portar armas. Mas "cavalheiro" tambem denotava um modo
de viver associado com as ideias do cavalheirismo. Na epoca
pos-feudal, a "gentry" formava um grupo abaixo da nobreza,
mas acirna ou, ao menos, diferente da bourgeoisie, mas a pa-
lavra "cavalheiro" podia ser aplicado a nobreza e "gentnf com-
binadas. E este setor da popula§ao nunca chegara a constituir
um estado. Continha o todo do estado superior e uma parte
do medio. Nem poderia ser inteiramente identificado com
uma classe, pois continha os proprietaries rurais, grandes e
pequenos, os membros das profissoes tradicionais e alguns
membros selecionados da comunidade empresarial. O surpre-

10 J. Aynard, La Bourgeoisie -franfaise, capitulos 8 e 9.
11 L. B. Namier, England in. the Age of the American Revolution,

p. 15.
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endente e n§o tanto que esse status social particular fdsse tao
autdnomo e nao rigidamente associado a qualquer sistema de
estratificagao, mas que sua avaliagao fosse tao definitiva e
nao deixasse duvida que os cavalheiros formavam um grupo
ou uma classe social cujos membros gozavam, num sentido
real, de igualdade de status social, embora desigualdades
importantes se sobrepusessem a igualdade fundamental. Na
Inglaterra do seculo XIX, podia-se, ap6s ouvir uma longa des-
crigao de um homem, perguntar: "Sim, mas e ele um cava-
lheiro?" e esperar, e receber, a resposta sim ou nao. O mesmo
se aplicava ao titulo de "dama" como pode ser visto na des-
cricao que Trollope faz da Sr.a Dale, a viuva empobrecida
cujo av6 tinha sido quase que "um \ze-ninguem".

Que ela era uma dama, por fora e por dentro, da cabeca
aos pes, na razao, corafao e mente, uma dama pela educacao e
uma dama por natureza, uma dama tambem por nascimento, a
despeito daquela defici&icia com respeito a sen, avo, afirmo
como um fato — meo periculo. E o cavalheiro, embora nao
tivesse nenlium amor especial por ela, tinha reconhecido isto e,
sob todos os aspectos, a tratava como igual a ele.12

Os fatores que figuravam como determinantes desse status
social do cavalheiro sao faceis de serem reconhecidos, sendo
considerados "determinantes" por denotar aqueles atributos
cuja presenga acarretou o reconhecimento do status. Os atri-
butos necessaries mais 6bvios eram nascimento e cultura. Os
dois eram facilmente reconciliados como criterios enquanto se
pudesse sustentar que o segundo era transmitido pelo pri-
meiro. A transmissao podia-se dar por hereditariedade biologica
ou influencia de familia, e ha indicios de que ambos eram
merecedores de fe. Mas o nascimento e a atmosfera de familia
nao eram suficientes. Deviam ser refo^ados pela educacao.
O autor do seculo XVII de The Gentleman's Calling chegou
a ponto de afirmar que as mentes humanas sao, por natureza,
do mesmo barro; a educacao e "o ceramista que as modela
em repositories de horira ou desonra".13 Trata-se de um ponto
de vista extreme. Mais tipico, provavelmente, e aquele es-
presso na cena inicial de As You Like It. Orlando esta denun-
ciando o tratamento que tern recebido de seu irmao mais velho.
Inicialmente, reivindica igualdade por nascimento e sangue:

12 A. Trollope, The Small House at Allington, capitulo 3.
is R. B. Schlatter, The Social Ideas 6f Religious Leaders, 1660-1668,

p. 50.
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"Tenho tanto de meu pai em mim quanto voce". Entao, diz
ele: "Meu pai o encarregou, em seu testamento, de dar-me
uma boa educagao: voce me tern educado como um campones,
obscurecendo e escondendo de mim t6das as qualidades
dignas de um cavalheiro". Um cavalheiro era reconhecido,
entao, por sua familia e sua educa^ao com essa diferenca —
que uma "boa" familia contava, mesmo se sua influencia nao
fosse manifesta no seu produto, mas a educagao (antes das
universidades e escolas se tornarem um campo para exibicio-
nismo competitive) era avaliada por seus resultados. A estes,
devemos acrescentar dinheiro bastante para levar a vida de
cavalheiro e ter uma ocupacao compativel com o ethos daquela
vida ou absolutamente nenhuma ocupacao.

Neste ponto, surge uma questao de alguma importancia .
geral. Podia-se dizer que, no caso do cavalheiro, o nascimento \ //
determinava o status social, e o status social, por sua vez, \f/ /
determinava^ a cultura; criava um direito a cultura adequada j \/
e era, normalmenter"acompanKado~dos"meios" par£Tobfe-la.^Ias r~->
havia excegoes a essa correlagao perfeita entre nascimento e'
o modo de vida_apropriado. Surge, entao, a pergunta: Po-
dera ocorrer o processo inverse? Pode o modo de vida, ado-
tado sem a vantagem do nascimento, determinar o status social?
Esta questao tern sido debatida na Inglaterra por, pelo menos,
quatro seculos. O "x" do problema, entretanto, nao se limita
a se a simples resposta deveria ser sim ou nao — sem duvida,
deve ser sim. A discussao gira em tdrno do tempo necessario
para completar uma mudan?a de status por esses meios — se
em uma, duas ou tres gerasoes — e o grau de assimilacao cul-
tural necessario para confirma-lo. Houve uma onda de pro-
testos contra a mobilidade vertical de muitos e sua imediata
aceitagao na boa sociedade na Inglaterra elisabetiana, como
demonstra esta passagem bem conhecida de Sir Thomas Smith:

Quanto aos cavalheiros, £stes ha aos montes na Inglaterra.
Pois quern quer que estude as leis do reino, quern freqiiente as
universidades, quern professe as Ciencias Liberais e, em resume,
quern possa viver folgadamente e sem trabalho manual e quern
mantenha o porte e a aparencia de um cavalheiro.. . £ste sera
considerado um cavalheiro.14

A satira e a arnia favorita de uma aristocracia incapaz
de confer a invasao daqueles de classe inferior, e ataques
satiricos ao bourgeois gentilkomme sao encontrados na Ingla-

Vcr A. L. Rowse, The England of 'Elizabeth, capitulo 6.
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terra bem como na Franca. As palavras initials de Sogliardo
o nouveau riche na obra Every Man Out of His Humour de
Ben Jonson sao: "Nao olhe aqui, Carlo; este e o meu estado
de espirito de agora. Tenho terra e dinheiro, meus amigos
me deixaram bem e serei um cavalheiro a despeito de qual-
quer custo". Mais sutil, talvez, apesar de sua aparente rudeza,
e o ataque de Shakespeare em The Winter's Tale que parece
dirigir-se tanto a ambi5ao comica quanto ao exagerado orgulho
do ber£o. O pastor, que adotou Perdita, e o palhaco, seu
filho, foram homenageados por seus services e saudados como
"irmao" pelo rei e seu filho; eles se encontram com Autolycus:

Palhaco: Vos vos negastes a lutar comigo no outro dia porque
cu nao era um cavalheiro de nascimento. , . menti para mini e

experimental se nao sou agora um cavalheiro de nascimento.
Autolycus: Eu sei que agora sois, senhor, um cavalheiro de

nascimento.
Palhaco: Fui e tenho sido em qualquer tempo nessas quatro

horas.

Observemos o teste do status de cavalheiro — o direito
de se vingar de um insulto. O tema se estende ao seculo XIX
e ate mesmo ao 'seculo atual, como se pode perceber atraves
das fortunas e do destino do personagem criado por Meredith
— Evan Harrington, o culto fuho de um alfaiate — e das pa-
ginas de Punch que nos fazem rir com os solecismos dos novos-
ricos no campo da caca e com o lamento sobre os gestos
grotescos do aproveitador de guerra em seu castelo escoces.
O torn oscila entre o comico ou hilariante e o rancor & medida
que as defesas da' aristocracia cedem ao invasor,

fisse fenomeno peculiar sobreviveu no sistema de classes
da Inglaterra de nossos dias, e o cavalheiro ingles e, muitas
vezes, o objeto da atencSo curiosa dos estrangeiros. file & o
simbolo da consciencia de classe e do esnobismo do ingles.
Mas isso nao e tudo. Um grupo de status social semelhante
se formou no nivel logo abaixo do cavalheiro, a classe media
inferior, com seus casacos pretos e colarinhos brancos, mansoes
suburbanas, circulos sociais fechados e clubes elegantes. Ha
os que poderiam ser tentados a considerar esse fenomeno corno
resultado da imitafao, nao fo'sse o fato de que algo muito
semelhante parece ter ocorrido nos Estados Unidos, onde °
cavalheiro nunca existiu. Num certo tempo, a preocupacao
com status social como algo distinto, embora nao indepen-
dente, da posi9ao na hierarquia de"estado ou classe foi coiisi-
derada como peculiarmente inglesa. Mas, hoje, esse conceito
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e amplamente empregado em pesquisas socioI6gicas na Ame-
rica, e e em alguns dos paises escandinavos, ao inve"s de nos
Estados Unidos, que se encontrarao aqueles que olham com
surpr<3sa para a ideia inglesa segundo a qual o status social
seria um anacronismo singular. O Professor Geiger, que recen-
temente estudou estratifica£ao numa cidade holandesa, sus-
tentou que a preocupacao com hierarquia e prestigio era "um
vestfgio ideologico da sociedade de estados e adequado a uma
sociedade de classes apenas na medida em que esta continue
a manifestar residues de estado".13 Isso se pode aplicar a
Inglaterra, mas nao aos Estados Unidos.

O exame da fase inicial da sociedade capitalista na Ame-
rica, a idade de ouro dos entrepreneurs independentes, aqueles
inflexiveis individualistas que deram origem a atual "classe
media traditional", pode levar-nos a solucao do problema. No
ultimo quarto do seculo XIX, eles constituiam cerca de um
terco da populacao ativa, mas possuiam um valor simbolico
desproporcional a sua percentagem na populacao ativa. O
entrepreneur independente era o tipo ideal do cidadao ame-
ricano numa economia capitaHsta de livre empresa, tendo uma
posi§ao a qual todo cidada"o aspirava e que, segundo a cren^a,
todo cidadao que fizesse por merecer podia alcancar. Esse
quadro idealista de um mundo aberto ao talento e a capa-
cidade se apoiava na crenga na igualdade social fundamental
em acentuada oposi9ao ao ethos do esnobismo de casta, estado
ou classe. E as relates sociais se conformavam com essa
cren9a e seus valfires e normas. As unicas diferencas significa-
tivas eram aquelas mensuradas pelo sucesso e o fato simples,
obvio e incontroverso da riqueza. Nao havia lugar, em tal
sociedade, para urn conjunto de valores sociais independentes
e aut6nomos afirmar-se. A desigualdade econfimica era aceita
pelo que valia — nao por mais; nao continha nenhum signifi-
cado mistico no sentido de fazer com que pobres e ricos apare-
cessem como especies diferentes da humanidade.

Mas a situacao mudou. A propor^ao de entrepreneurs
independentes diminuiu, as oportunidades de alcangar a inde-
pend^ncia, ainda mais de conserva-la, decresceram., e as for-
tunas daqueles que pertenciam a esse setor da economia foram,
cada vez mais, controladas pelo poder e politicas dos grandes
capitalistas e sindicatos. Mas o ideal persistiu, debil mas ainda
vivo, e se diz que, em nossos dias, o entrepreneur independente
"se tornou o homem atraves do qual a ideologia do capitalismo

13 J. Floud, "Social Stratification in Denmark", em The British
Journal of Sociology, junho de 1952, p. 174.
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utopico e, ainda, ativamente transmitida a muitos de nossos
contemporaneos".16 Nesse interim, houve um crescimento cons-
tante da "nova classe media", composta principalmente pelog
profissionais liberais de menor categoria e assalariados que
ocupavam uma posigao media permanente na hierarquia capi.
talista. £ nos quadros dessa classe que se verifica a evidencia
mais nitida de preocupacao com status social semelhante aquela
que, por muito tempo, tinha sido tipica da Inglaterra.

Um estudo cuidadoso desses dois quadros, o ingles e o
norte-americano, conduz a conclusao aparentemente paradoxal
de que a preocupacao com status social pode ser estimulada
tanto pela fluidez quanto pela rigidez no sistema social. Quan-
do um setor da sociedade e ameagado de invasao por indi-
viduos situados abaixo dele, como os cavalheiros ingleses o fo-
ram em graus diversos a partir do seculo XVI, protege-se a
si mesmo pela edificacao de barreiras a custa daqueles atri-
butos e simbolos representatives de diferengas sociais que sao
os mais dificeis de se adquirir. Gastos excessivos podem ser
imitados por aqueles que enriquecem rapido, mas boas ma-
neiras, o sotaque correto e o "o n6 de gravata tipico da boa
escola" sao misterios esotericos e monopolies guardados cuida-
dosamente. E foi no seculo XIX que esses simbolos assumiram
sua maior importancia na sociedade inglesa. Da mesma ma-
neira, aqueles que foram bem sucedidos em sua ascensao ten-
tarn, pelos mesmos meios, proclamar e consolidar sua posigao,
ao passo que os que foram em parte bem sucedidos podem
criar metodos comparaveis de identificar a "casa do meio da
subida" que conseguiram alcancar.
^ Mas, nos Estados Unidos., se sente, em gera'l, que a estru-
tura social se enrijeceu e que a consciencia de status nos es-
caloes medios se origina de um sentimento de frustragao. O
caminho para cima foi bloqueado, isto e, o caminho que con-
duz de uma posigao no sistema economico a outra bem dife-
rente (e. g., de trabalhador a gerente) e, tambem, o caminho
que leva a riqueza. Pode-se, por conseguinte, atribuir irn-
portancia exagerada aquelas mudangas e distincoes insignifi-
cantes que ainda sao possiveis dentro do mesmo estrato da
estrutura economica — tal como a mudanca que traz o escri-
turario para a orbita do supervisor ou a vendedora em con-
tato com clientes de classe mais alta. Assim, a fluidez e »
rigidez podem oferecer, neste aspecto, o mesmo resultatlo.
Podem, tambem, coexistir na mesma estrutura social — como,

C. Wright Mills, White Collar, p. 34.
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em verdade, ocorre na sociedade contemporanea. A oportu-
nidade para ascender a um nivel diferente daquele de nasci-
mento se concentra principalmente nos anos de educagao e
treinamento. £ nesta epoca que todos os possuidores de am-
bi9ao media encontram sua oportunidade, e e por ^ste pro-
cesso que conseguem penetrar nas camadas medias e superio-
res com consciencia de status. Mas logo apos, uma vez que
se achou o ponto inicial da vida publica fora do lar e da esco-
la, o caminho normal esta claramente delineado, e o seu ter-
mino e visivel nao muito longe. Um cetico poderia ressaltar
que o homem moderno, tendo lutado durante a infancia e
iuventude pelas realidades da vida, passa a lutar pelas som-
bras e simbolos que atingiu os anos da prudencia e do bom
senso. Mas isto seria exagerar o papel da consciencia de
status na sociedade de nossos dias.

Um grande numero de estudos foram realizados recente-
mente, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, numa
tentativa de se determinar o papel da consciencia de status e
o que o homem contemporaneo entende por classe social. Os
resultados, ate o momento, nao sao muito conclusivos, em
parte porque os investigadores nem sempre estavam bem se-
guros do que estavam pesquisando. Com o fim de evitar
mal-entendido, uma distingao foi feita entre o "status subjeti-
vo", ou o status de um individuo avaliando por si mesmo, e o
"status atribuido", ou o status de um individuo em fungao da
avaliacao por outros.17 Mas "status subjetivo" e um termo
infeliz. Em seu sentido original, status e algo que nenhum
individuo pode arrogar-se a si mesmo; e sempre "atribuido"
pela sociedade da qual faz parte. Nao ha diivida de que a
estimativa que um individuo faz de sua propria posicao e um
fato social importante que condicionara suas opinioes e seu
comportamento, mas o uso da palavra "status" para descreve-
lo gera confusao. Quando as pessoas sao interrogadas a
respeito de "status subjetivo", torna-se dificil interpretar as
respostas. Algumas delas podem exprimir o que acreditam
que seja seu valor proprio ultimo e absolute, avaliado por al-
gum padrao pessoal pr6prioi outras podem descrever a posi-
gao que supoem que deveriam ter, avaliada pelos padroes
correntes em sua sociedade; outras podem responder que
acham que 6 a posigao que ocupam aos olhos dos outros —
podem expressar, por assim dizer, o ponto de vista subjetivo

17 H. H. Hyman, "The Psychology of Status" Archives of Psy-
chology, n.° 269, 1942.
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do que e o status atribuido. £ totalmente impossivel separar
esses elementos nas respostas.

Isso pode ser ilustrado por dois exemplos. O primeiro,
bem conhecido, se refere a autonomea?ao para um grupo ou
classe. Em duas pesquisas de opiniao realizadas nos Estados
Unidos em 1939 e 1940, nas quais se solicitava as pessoas que
se atribuissem a classe alta, media ou baixa, 88 e 79%18 esco-
Iheram a classe media. Mas numa pesquisa posterior em 1945
que oferecia a "classe trabalhadora" como uma opgao adicio-
nal, a percentagem de classe media caiu para 43 e numa pes-
quisa de controle, no ano seguinte, para 36.19 Aconteceu
assim que as entrevistas para essa pesquisa de opiniao estavam
sendo realizadas a epoca das eleicoes gerais na Inglaterra, e
as notfcias da vit6ria do Partido Trabalhista eclodiram no dia
26 de julho. As percentagens daqueles que escolheram as
classes baixa e trabalhadora flutuaram de acordo com a data
da entrevista como segue:

Antes de 26 de julho: 51%
No dia 26 de julho: 67%
Depois de 26 de julho: 54%.20

£sses dados fazem supor que para algumas pessoas o
"status subjetivo" e uma questao de simpatia ou previsao poli-
tica, e a simpatia delas pela classe trabalhadora foi despertada
ou fortalecida pela vitdria do Partido Trabalhista. E, de fato,
quando as pessoas eram interrogadas s6bre qual era, alem da
ocupacao, o fator mais importante na atribuigSo de um indi-
viduo a uma determinada classe social — familia, renda, edu-
cagao ou crengas e atitudes - 47,4%" escolheram "crengas e
atitudes" e somente 39,4£ educagao, com os outros fatores
obtendo percentagens ainda menores.21 Mas isto pode signi-
ficar um sem-numero de coisas diversas. Se um filho socialista
de uma familia de professionals liberais escolhe a classe traba-
lhadora, ele nos dira muito pouco a respeito de seu status so-
cial, quer subjetivo, quer atribuido.

O segundo exemplo se encontra no estudo de H. H.
Hyman. Hyman definiu status como sendo "a posigao do in-
dividuo em relacao a outros individuos", e ele empregou o

r> -^ u ,referencia a este e outras investigates semelhantes, ver
G. D. H. Cole, The Conception of the Middle Class", em The British
Journal of Sociology, dezembro de 1950, p. 276.

19 R. Centers, The Psychology of Social Class, p. 77.
~° ibid., p. 139.
-1 ibid., p. 01.
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termo de posicoes em vdrias "dimensoes", isto 6, relacionado a
varies atributos ou atividades diferentes — tais como intelecto,
cultura, atletismo, posigao social, aparencia pessoal etc. Hyman
pediu que seus informantes avaliassem a si pr6prios numa es-
cala de prestigio em relacao a essas dimensoes, e Hyman na-
turalmente verificou que eles usavam escalas diferentes ou de-
rivavam seus padroes de diferentes "grupos de referencia". O
"status subjetivo" de um individuo como atleta podia apoiar-se
numa compara5ao com o clube da vila e o de outro, com os
herois do atletismo (isto, e I6gico, nSo e um exemplo real).
Verificou-se que a pratica mais comum consistia em avaliar o
status tomando os amigos como referencia, e padroes derivados
da populagao total eram empregados num menor numero de
vezes. Mas quando o eram, eram mais validos em testes repe-
tidos do que a avalia9ao com rela9ao a amigos. Isto pode in-
dicar que a avalia^ao tomando a estrutura social total como
referencia e menos pessoal, em verdade menos "subjetiva" no
verdadeiro sentido da palavra, e introduz o fator da estimati-
va comum ou, em outras palavras, de status atribuido. O caso
extreme da avaliagao pessoal residiu na mulher que "descreve
seu status em comparacao com ela mesma. Tern sua ideia
pr6pria de onde deveria estar e pergunta a si mesma se esta
indo tao bem quanto pode". Todo o estudo, embora apenas
explanat6rio, e da maior utilidade e muito esclarecedor.

Poder-se-ia supor que as idiossincrasias do julgamento
pessoal diminuiriam ou mesmo desapareceriam quando, ao se
pedir aos individuos que escolhessem um determinado grupo
social ao qual supostamente pertenciam, Ihes dessemos um pa-
drao externo e independents que servisse de referencia para
suas avaliacoes. Poderiamos ir alem e sugerir que o primei-
ro exemplo mencionado acima sustenta fete ponto de vista.
Quando se introduziu o termo "classe trabalhadora" na ques-
tao, a distribuicao de classe autodeterminada correspondeu
num grau elevado ao que se poderia esperar com base na pre-
missa de que classe social esta ao menos relacionada com
ocupayao e renda, mesmo que nao exatamente determinada
por essas variaveis. Em outras palavras, se as perguntas fa-
zem sentido, as pessoas responderao de maneira 16gica. Infe-
lizmente, este quadro nao se verifica em outras partes da in-
vestigagao. Pediram aos componentes da amostra que classi-
ficassem ocupagoes por classe social. Verificou-se que apenas
um pouco mais da metade (53£) dos auto-apontados mem-
bros da classe media afirmaram que empregados de escrit6rio
pertenciam ^ classe media, ao passo que aproximadamente me-
tade dos auto-apontados membros da classe trabalhadora ale-
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garam que £les faziam parte da classe trabalhadora.22 E, de-
vernos ressaltar, "empregado de escrit6rio", neste contexto
excluia os executives das grandes empresas, gerentes de lojas
e fabricas, e pequenos comerciantes; era praticamente equi-
valente ao "white collar", um grupo ocupacional que, segundo
se supunha, e mais inequivocamente classe media do que
qualquer outro.

Ha dois modos de se estudar o status atribuido por meio
de perguntas. Um consiste em pedir a individuos para clas-
sificar pessoas que conhecem pessoalmente. £ste metodo tem
sido empregado da maneira mais detalhada e elaborada por
Lloyd Warner e seus colaboradores.23 A obje9ao a esse meto-
do e que cada informante conhece somente um circulo limi-
tado, e nao conhece igualmente bem todos aqueles que fazem
parte do circulo. A informagao nao possui valor unifonne e
pode ser afetada por simpatias e antipatias pessoais e julga-
mentos de moral. Tern-se criticado Lloyd Warner pela con-
fianga indevida que coloca na informac.ao a qual pode ser
inconstante ou atipica e, tambem, pelo modo arbitrario pelo
qual converteu uma multidao de avalia9oes individuals num
padrao de seis classes sociais distintas.24

O segundo metodo, o qual tem sido muito mais empre-
gado, consiste em pedir aos informantes que avaliem o status
social de certos grupos ou tipos de pessoas nitidamente defini-
dos como, por exemplo, ocupacoes. Um grande numero de
estudos sobre prestigio ocupacional foi realizado recentemen-
te.25 Os resultados mostram que, quando se seleciona uma
grande variedade de ocupacoes para serem classificadas, ha
um alto grau de tonsistencia e uniformidade nas respostas.
Isto significa que os resultados nao variam muito de uma in-
vestigacao para outra e que o escalonamento e essencialmente
o mesmo, quer os informantes sejam homens ou mulheres, ve-
Ihos ou jovens, membros dos estratos altos ou baixos da socie-
dade. Mas tambem se observa que ha um maior ac6rdo sobre
as ocupa9oes situadas nas duas extremidades da escala do que
sobre aquelas localizadas no meio da referida escala, e que o
acordo em termos de opiniao media esconde uma boa dose
de discordancia individual. Isso e exatamente o que deveria-

22 op. tit., pp. 82-3.
23 Ver seu livro Social Class in America.
2* S. M. Lipset e R. Bendix, "Social Status and Social Structure' -

The British Journal oj Sociology, junho-de 1951.
"5 Para um exame desse tipo de estudo ver A. F. Davies, "Presti£e

o£ Occupations", The British Journal of Sociology, junho de 1952.
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mos esperar. Ha um julgamento social genuino, ou estimativa
comum, da relacao superficial entre ocupacoes e estratifica9ao
social, mas o consenso de opiniao desaparece quando tenta-
mos efetuar comparagoes detalhadas. Isso e, algumas vezes,
devido a ignorancia das informantes s6bre a natureza de algu-
mas das ocupa9oes que fazem parte da lista. Em outros casos,
a causa pode ser justamente o contrario. A avalia9ao feita por
um individuo de ocupa9oes intimamente associadas com a sua
propria pode ser intluenciada por lealdades ou rivalidades
pessoais. Numa investiga9ao, por exemplo, na qual se pedia
a estudantes de Medicina, Direito e Engenharia que classifi-
cassem 20 profissoes e ocupa9oes auxiliares, cada grupo colo-
cou sua propria profissao no alto da escala e, enquanto os es-
tudantes de Medicina colocavam a enfermeira em quinto lugar,
os de Direito Ihe atribuiam o decimo nono,26

O peso da evidencia demonstra que a ocupa9ao e, em
geral, considerada como um indice de status social, provavel-
mente o mais importante, embora nao infalivel. A discordan-
cia, a que nos referimos acima, entre a atribui9ao de uma
classe social aos empregados de escritorio nao implica neces-
sariamente um desac6rdo quanto a posi9ao d^les numa escala
de status social. Isso foi provavelmente devido a diferengas
de opiniao quanto aos pontos nessa escala nos quais tracar as
linhas divisorias entre as classes sociais. Mas nao se pode es-
tabelecer um escalonamento ocupacional pelo simples reco-
nhecimento de fatos objetivos como no caso do escalonamento
por renda. Deve haver um julgamento de valor, e este se apoia
nos valores convencionais correntes na sociedade. Em socie-
dades que apresentam ocupagoes muito semelhantes, mas ideo-
logias diferentes, o escalonamento diferira. Isto foi o que
mostrou um estudo modesto realizado na Russia em 1927.
Havia tres grupos de informantes — crian9as mais novas, crian-
9as mais velhas e trabalhadores na industria textil. Todos co-
locaram os ministros religiosos proximo ao ultimo lugar com os
banqueiros e empresarios; a ligao negativa f6ra bem assimila-
da. Mas o limpador de rua se situava tambem proximo do ul-
timo lugar, o que insinua uma sobrevivencia da ideologia
bourgeois. Mas o mais notavel foi o desacdrdo no que toca as
posi9oes do alto da escala. As criancas mais novas colocaram
o trabalhador agricola em primeiro lugar seguido pelo aviador
e membro do Executive Central; mas as crian§as mais velhas

as
87~W. Coutu, "The Relative Prestige of Twenty Professions

iudged by Three Groups o£ Professional Students , Social Forces, Vol.
XIV, maio de 1936.
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deram o primeiro lugar a fete ultimo e o quinto ao trabalha-
dor agrlcola. Os trabalhadores texteis situaram os mecanicos
e erigenheiros bem alto, o membro do Executive Central em
decimo e o trabalhador agricola em decimo s^timo. Pareceria
que, por volta de 1927, a revolucao de ideias ainda nSo estava
acabada e a estimativa comum se encontrava num estado de
fluxo.27

Entretanto, mesmo na avaliacao de ocupa96es ha lugar
para a expressao de idiossincrasias pessoais. Isso se torna par-
ticularmente 6bvio quando as questoes sao colocadas em ter-
mos que parecem exigir quase que um julgamento moral. En-
contramos, algumas ve"zes, na introdu9ao ao questionario fra-
ses como as seguintes: tendemos a "prestigiar" certas ocupa-
goes e a "subestimar" outras: podemos ate "ter vergonha ou
orgulho de nossos parentes por causa da ocupa9ao deles", e
assim por diante. Na investigacao entre os estudantes de pro-
fissoes liberals mencionada acima, todos os informantes colo-
caram o osteopata num dos ultimos lugares presumivelmente
porque esta profissao nao era considerada como liberal. Uti-
k'za-se, algumas vezes, outro tipo de investigacao que oferece
nma acentuada probabilidade de se revelarem sentimentos pes-
soais. Tenta medir a "distancia social" atraves de perguntas
pelas quais os informantes classificam certos tipos ocupacio-
nais como habilitados a admissao ao casamento, clube, rua,
igreja, pais (como cidadao), pais (como visitante). Numa
dessas pesquisas de opiniao, verificou-se que estudantes que
se preparavam para serem professores ou ministros religiosos
classificaram atores de cinema, artistas de "vaudeville" e mu-
sicos de jazz nos ultimos lugares, ao passo que estudantes de
Comercio e Odontologia Ihes deram uma avaIia£So alta por-
que eles "proporcionam animacao a vida".28 Numa investiga-
cao semelhante realizada entre 861 estudantes, a malor soma
de pontos com respeito a preferencia para casamento (obtida
pelo professor) foi 691, seguida pela do medico com 647, en-
quanto doze estudantes votavam pela expulsao dos ministros
religiosos do pais,29 Em tais casos, parece haver alguma mis-
tura ou confusao dos dois conceitos de status social positional
(o status atribuido a ocupacao pela sociedade) e status social

2? Jerome Lavis, "Testing the Social Attitudes of Children in the
Government Schools of Russia", American Journal of Sociology, Vol.
XXXII, maio de 1927.

28 E. S. Bogardus: "Occupational Distance", Sociology and Social
Research, Vol. XIII, 1928.

29 Forrest Wilkinson, "Social Distance between Occupations", So-
ciology and Social Research, Vol. XIII, 1929.
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pessoal (o status atruWdo a representantes tipicos da ocupa-
c&o por informantes individuals). Os efeitos dessa confusao
de conceitos sao ressaltados por outro investigador que afirma
o seguinte a respeito do status de professores nos Estados Uni-
dos: "For um lado, o professor representa um grupo bem aci-
ma do cidadao medio em inteligencia, cultura e conduta so-
cialmente desejdvel... Junto com isso, entretanto, segue uma
reputagao de incompete'ncia econ6mica, futilidade pessoal e
inadequagao aos afazeres da comunidade".30

A renda constitui o segundo teste objetivo obvio de posi-
cao social, Hd, sem duvida, um grau de correspondencia entre
renda e ocupacao pois o prestigio de uma ocupa9ao depende,
at<§ certo ponto, da renda que ela produz. Mas a correspon-
d^ncia nao e exata. A analise feita pelo Professor Hadley
| Cantril dos resultados de uma investigagao realizada pelo

Office of Public Opinion Research91 esclarece essa questao em
alguns pontos. Os informantes deviam responder a que grupo
de renda e classe social eles supunham que pertenciam. Veri-
fica-se que 15,4% acham que pertencem a classe social alta ou
media-superior, mas apenas 8,3£ ao grupo de renda alto ou
medio-superior, e que 50,6% se classificam no grupo de renda
baixo ou m^dio-inferior, mas somente 18,8% na classe social
baixa ou media-inferior. O Professor Cantril faz o seguinte
comentario:

Quanto mais alta a classe social, tanto maior e a proba-
bilidade de se basear em criterios nao-economicos,., As pessoas
da classe social baixa nela se encontram em grande parte porque
sao pobres com tudo o que a pobreza acarreta, ao passo que
pessoas que supoem que estao situadas na classe social alta nao
estao necessariamente la porque acham que sao ricas.

Podemos resumir os resultados de outro modo dizendo
que 54,3% avaliaram classe social e grupo de renda no mesmo
nivel, 42,5% julgaram classe social mais importante que grupo
de renda e apenas 3,2% consideraram que a classe social esta
abaixo do grupo de renda.

Neste ponto, torna-se necessaria uma tentativa de resu-
mir as conclusoes alcangadas por este estudo. Trata-se de uma
tarefa dificil porque a situa?ao esta repleta de confusao e con-

30 George W. Hartmann, "The Prestige of Occupations", The Per-
sonnel Journal, Vol. XIII, 1934-5.

31 "Identification with Social and Economic Class", Journal of
Abnormal and Social Psychology, Vol. 38, 1943.
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tradicao, e nao 6 regida por nenhuro principio claro e
irrefutavel.

Na sociedade ocidental contemporanea, o status social se
relaciona com o padrao amplo de estratificagao, o que quer di-
zer com a estrutura de classe no sentido tecnico descrito acima.
Os elementos dominantes na estrutura de classes sao: renda,
ocupagao (ou fungao) e poder, entendendo-se que "poder"
inclui nao apenas o dominio s6bre a vida de outras pessoas,
mas tambem o dominio sobre a pr6pria vida, isto e, indepen-
dencia. Mas o status social nao esta rigidamente associado a
estrutura de classes. Anomalias freqiientes ocorrem, e ha es-
paco para muita diferenciacao de status social em cada estrato
economico amplo, O status social possui uma medida de au-
tonomia, e esta constitui a razao pela qual e, em nossos dias,
um assunto que desperta um interesse intenso, tanto da parte
dos cientistas sociais quanto da do publico em geral.

Essa autonomia deriva do fato de que o status social" e,
em essencia, um conceito cultural, de modo que um grupo de
status social pode ser considerado como um subgrupo cultural
nacional total Os tres fatores mais importantes que contri-
buem para a formacao de grupos de status social sao a influen-
cia da familia., a educacao formal e a qualidade cultural de
uma ocupacao considerada como um modo de vida. Mas a
autonomia e apenas parcial, pois a cultura depende, em gran-
de parte, dos recursos materials disponiveis, ao passo que a
qualidade cultural de uma ocupagao constitui um aspecto de
seu papel na estrutura de classes da sociedade.

Devido a parte desempenhada pela influencia da familia
e pela influencia do circulo ao qual a familia da acesso, ha urn
elemento hereditario no status social. E esse elemento e par"
ticularmente poderoso porque a influencia da familia comeca
no nascimento e aquilo que nao foi obtido desse modo so o sera
com muita dificuldade, se e que o sera, mais tarde na vida.
Portanto, a filiacao paterna continua a ser um determinante
importante do status social.

O papel da educacao tem sofrido grandes mudancas n°
decurso da hist6ria. Ha duas maneiras de aferir o valor
social da educagao — primeiro, pelos resultados reais, isto e>
as habilidades e os conhecimentos adquiridos, e, segundo, p6*0

valor simbolico das instituigoes onde se adquiriu a educagao-
Na Inglaterra medieval, a educacao era avaliada essencialrfle11"
te por seus resultados. O homem que sabia ler e escrever era

avaliado pelos services que podia^prestar e tomava seu Iugar

na estrutura social na Igreja, na administracao ou, posterior'
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mente, nas outras profissoes. E, enquanto a estrutura do sis-
tema de estado sobreviveu, ele nao contestou seriamente a
posigao daqueles de cima. Mas no seculo XVIII e, ainda mais,
no XIX, quando as posigoes do topo da hierarquia jd nao mais
eram asseguradas por direitos legais, mas dependiam do pri-
vilegio social, e quando o homem educado das classes medias
podia contestar a supremacia das classes mais altas, deu-se
uma nova enfase a significancia social de determinados cen-
tres de educagao, os quais foram convertidos pela aristocra-
cia em recintos fechados de sua propriedade, frustrando, assim,
a finalidade para a qual foram fundados. Bastava que se ti-
vesse freqiientado uma das melhores escolas e universidades,
nao importando quao pouco se tivesse aproveitado da instru-
53.0 dada por elas. Desse modo, o "valor-snob" das universida-
des e escolas publicas funcionou como uma defesa poderosa
de um precario status social. Com o movimento em favor da
oportunidade educacional para todos (uma meta que, de ma-
neira alguma, ainda nao foi atingida), a posicao se alterou
novamente. Uma vez mais eram os resultados que importavam,
a aprovagao nos exames e diplomas conquistados. Mas, na me-
dida em que o material humano e efetivamente selecionado de
acordo com suas habilidades naturais e na medida em que
essas habilidades sao desenvolvidas de maneira adequada em
instituicoes especializadas, os resultados obtidos deveriam
correlacionar estreitamente com as escolas e outras institui-
^oes de educagao que foram freqiientadas. Sef em tais cir-
cunstancias, classificarmos os individuos como do nivel da "es-
cola secundaria", "escola primaria", "escola tecnica" ou "uni-
versitario", estamos, na verdade, nos referindo aos resultados
esperados em termos de habilidade e conhecimento adquiri-
dos, embora fagamos isso indicando as partes do sistema edu-
cacional nas quais esses resultados foram, ou deveriam ter sido,
obtidos. Isto e, classificagao em grupos ao irives de avaliagao
individual numa escala.

Com relacao ao aspecto cultural da ocupagao, ja foi as-
sinalado que este se baseia em julgamentos de valor que sao
condicionados pelas ideias correntes na sociedade. Podia-se
elaborar uma Tonga lista de elementos relevantes para esses
julgamentos — a contribuigao proporcionada pela ocupagao
para os fins da sociedade, o total de habilidade necessaria e,
em conseqiiencia, a educacao exigida, as condigoes fisicas de
trabalho tais como sujeira ou sua ausencia, a participagao rela-
tiva do intelecto, o grau de liberdade permitido em planejar
as tarefas em comparagao com a rotina rigida, a seguranca da
estabilidade, a consideracao por parte dos superiores, benefi-
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cios auferidos, e, naturalmente, o salario. Wright Mills assinala
que a posigao social dos trabalhadores "de gravata" nos Esta-
dos Unidos, a qual descansava em distingoes deste tipo, esta
sendo ameagada por mudancas econdmicas que Mills resume
como segue:

Ausencia de diferencas entre o salario do horista e mensalista;
desemprggo entre os trabalhadores "de gravata", como durantc
a decada dos 30; o fim do monopolio da educacao secundaria
pelos trabalhadores de "gravata", a reducao inevitavel das rei-
vindicafoes dos trabalhadores "de gravata" no que toca a pres-
tigio baseado no fato de nao serem "trabalhadores imigrantes";
a concentracao destes em grandes empresas e a desvalorizagao e
rotinizacao de suas fungoes; o simples aurnento no nvimero total
de trabalhadores "de gravata".32

Mills tambem indica que, a medida que o emprego ofe-
rece, cada vez menos, um indice satisfatorio de status social
em si, surge uma "etica do tempo livre", ou a tendencia de
avaliar o cargo pelo tipo de atividades de recreacao que o re-
ferido cargo possibilita,33 E, assim, retornamos a ideia de sub-
grupos culturais condicionados por esses tres fatores — a in-
fluencia da familia e de seu circulo social imediato, a educa-
cao e o carater total da ocupacao. Quando falamos de classes
sociais hoje em dia, temos quase senrpre em mente tais sub-
grupos culturais. Pois podemos reivindicar, com alguma razao,
que somos capazes de reconhecer, ao menos como tipos, um
modo de viver medio-superior, medio-inferior e de classe tra-
balhadora, cada um com seu padrao de consumo.caracteristi-
co. E os padr5es de consume podem conservar traces' diferen-
tes, mesmo quando as rendas reais se igualam. O delinear do
quadro apresentado nao pode ser claro, pois a estrutura da
estratificacao muda como tambem o fazem as ideias s6bre as
quais se assentam os julgamentos de valor. Algumas ocupa-
coes aumentam seu prestigio social pelo desenvolvimento de
novas habilidades tecnicas que exigem um nivel mais alto de
educacao e treinamento, enquanto outras, que nao se desen-
volvem nesta direcao, perdem prestigio em comparacao com
aquelas. Fun^oes comerciais se transformam em profissoes li-
berais, ao passo que tecnicas anteriormente prestigiadas caem
em obsolescencia. Quando isto acontece, ha um intercambio
entre o carater em transigao da fungao e a mudanca no tipo

32 C. Wright Mills: White Collar, p; 312,
s» ibid., p. 236.
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de pessoa, avaliado em funcao da familia e educacjio, que
ocupa tal funcao. Nos dias de Florence Nightingale, a enfer-
magem era uma ocupagao humilhante desempenhada por mu-
Iheres sem treinamento e de origem baixa, as ordens religio-
sas constituindo uma excecao a esse aspecto geral. A intro-
du9ao de um sistema de treinamento e de melhores condicoes
de emprego gradativamente transformou a enfermagem nu-
ma ocupagao de carater profissional que come9ou a atrair can-
didatas de melhores niveis sociais. Essas, entao, reivindicaram
e foram julgadas merecedoras de condigoes ainda melhores —
e assim o processo pode continuar. Um desenvolvimento se-
melhante ajudou a elevar o status dos professdres. Sendo assim,
e possivel, por meio de acao deliberada, elevar-se o status
social de um grupo ocupacional, em parte pela mudanga do
carater objetivo da funcao e, em parte, pela mudanga da ati-
tude com relacao a tal fungao.

Finalmente, quando o dehnear da estrutura social se res-
sente de precisao e quando as categorias nas quais os indivi-
duos podem mais facilmente ser classificados nao sao, de fato,
homogeneas, as avaHagSes preliminares do status social posicio-
nal perdem muito de sua f6rga e podem, mais prontamente,
ser modificadas pela consideragao de atributos individuais.
Em outras palavras, o status social pessoal adquire um grau
de autonomia em relagao ao status social positional, ao menos
nas pequenas comunidades nas quais os individuos podem ser
julgados pelo que realmente sao. Pode, por exemplo, haver
um julgamento geral grosseiro, ou estimativa comum, do status
social dos professores, mas, num circulo mais estreito, faz-se a
distingao entre profess6res de cursos diferentes e diversas es-
colas; e, tambem, entre professdres de personalidade e cultura
excepcionais que exercem grande influencia numa comunidade
local e professores que se ressentem de qualificagoes neces-
sarias para que nao sejam finalmente classificados como repre-
sentantes de um tipo ocupacional.

Ao finalizar, eu gostaria de assinalar que, quando a estru-
tura social se encontra num estado de fluxo, quado os elemen-
tos essenciais da civilizacao estao sendo distribuidos de ma-
neira mais equitativa e quando a mobilidade dos grupos e in-
dividuos atravessa uma fase de crescimento, e natural que
deve haver uma grande preocupagao com o status social, preo-
cupagao esta aumentada pelo enigma de sua natureza, embora
a importancia real do status social e da mystique da desigual-
dade social possa estar em dec«de"ncia.



O objetivo desta nota, alem do de associar o autor a um
tribute a um ilustre academico, e protestar contra o crescente
abuso de uma palavra potencialmente muito valiosa. Digo
"abuso" ao inves de "mau uso", porque este ultimo implicaria
o desrespeito a um canone lingiiistico, e eu nao alegaria que
tais canones existam hoje. Mas "abuso" se refere a uma ma-
nipulacao do tipo que causa dano e, eventualmente, destroi.
Podemos reconhece-lo pelos seus resultados, sem ter de esta-
belecer a lei que indique qual uso e correto e qual incorreto.
Se se emprega uma palavra de maneira tao irresponsavel que
nao deixa haver -sentido consistente e que causa a perda de seu
valor como urn instrumento de pensamento exato, entao, dbvia-
mente, ha algo de errado.

A falha nao se encontra no conceito em si, pois este e
algo de que nao nos podemos desfazer. Frecisa ser refi-
nado e subdividido, mas nao pode ser abandonado. Tem um
importante papel a desempenhar na teoria social, e esta e a
razao pela qual o abuso do termo, que ameaga torna-lo im-
prestavel, e tao serio. O status fornece o elo entre o estudo
estrutural dos sisternas sociais e o estudo psico!6gico da per-

jjonalidade e motivac.ao. O desejo de explicar a relacao entre
sisternas sociais e processes mentais e tao antigo quanto a So-
ciologia mesma', mas, a medida que a Ciencia Social se desen-
volve, a sintese exige novas categorias de pensamento e novos
metodos de pesquisa e exposi£ao cujo aperfeicoamento cons-
titui uma das tarefas mais importantes da Sociologia em nossos
dias. Os conceitos gdmeos de status e papel foram oferecidos
como urn meio de encurtar a distancia — muitas vezes p°r

demais ampla — entre -a Sociologia e a Psicologia. Como M1'
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chael Argyle frisou num artigo recente,1 a grande popularidade
do conceito do papel na literatura recente pode ser devido ao
fato de que ele liga a Psicologia no seu estudo do compor-
tamento individual com a Sociologia e a Antropologia no seu
estudo dos detenninantes posicional e situacional do compor-
tamento".

Percebemos a mesma ideia em agao na perspectiva "situa-
cional" de W. T. Thomas e, sobretudo, na General Theory of
Action de Talcott Parsons. A unidade basica dos sisternas so-
ciais, diz Parsons, e o ato. A unidade seguinte de ordem mais
alta e o papel do status. O status de uma pessoa e "seu lugar
no sistema de relacoes considerado como uma estrutura, isto e,
um sistema padronizado de partes". Em terceiro lugar, o ator
em si mesmo e uma uuidade do sistema social. Nesse sentido,
ele e "urn embrulho composto de status e papeis. Mas 6sse ator
social deve ser diferenciado da personalidade como um siste-
ma de ac.aow.2 A personalidade nao pode ser classificada sob
o status, mas o status e, por assim dizer, o minimo denomina-
dor comum na analise tanto da estrutura quanto da persona-
lidade. No livro composto de varies ensaios, A General Theory
of Action, Samuel A. Stouffer ressalta esse elo de ligagao quan-
do escreve: "Uma das \deias significativas no sistema resumi-

_ do neste volume e o conceito de papel, £ste nao e um concei-
to novo, mas sua possivel utilidade na unifica^ao da teoria da
personalidade com a da sociedade talvez nao tenha sido per-
cebida anteriormente de maneira tao clara" (p. 480).

Mas Stouffer, neste trecho, se refere a papel mais do que
a status, assim como Henry A. Murray numa passagem seme-
Ihante porem mais elaborada (e muito confusa) em paginas
anteriores do mesmo volume (p. 450). fisse fato pode servir
para demonstrar o primeiro perigo ao qual o termo "status"
esta exposto — o perigo de ser engolido pelo "papel" e tragado
pelos psicologos que consideram o "papel" como de .sua pro-
priedade privada. T. M. Newcomb nao esta incluido entre estes;
ele 6 muito escrupuloso em manter a distingao entre o estru-
tural e o pessoal. Ao empregar a palavra "posigao" em vez de
"status", ele escreve: "As maneiras de comportar-se que se es-
pera de qualquer individuo que ocupe uma certa posicjio cons-
tituem o papel associado com aquela posigao";3 e entao "papeis
e pap&s prescritos, portanto, nao sao conceitos que se refe-
rem ao comportamento real de qualquer individuo considera-

1 Sociological Review, Vol. XLIV, 1952, segao 3, p. 1.
2 T. Parsons, The Social System, pp. 24-26.
3 T. M. Newcomb, Social Psychology, p. 280.



174 CIDADANIA, CLASSE SOCIAL E STATUS

do. O comportamento do papel, por outro lado, se refere ao
comportamento real de individuos especificos na medida ern
que assumem os papeis".4 E, muito naturalmente, o compor-
tamento do papel e o assumir e desempenhar papers por indi-
viduos em cfeterminadas circunstancias s5o do maior interesse
para os psic61ogos sociais. Ha, conseqiientemente, uma ten-
dencia para esquecer o ponto initial; papel" vena a ser em-
pregado por "comportamento do papel"; desse aspecto, que
ainda se relaciona com o comportamento ajustado a um papel
especifico, pode-se facilmente passar para o comportamento
total de um individuo enquanto ocupando um papel. Por
exemplo, se consideramos o status de pai, podemos perceber
tres niveis aos quais se poderia aplicar o termo papel: 1) O
comportamento que se espera dos pais numa determinada so-
ciedade; 2) o comportamento adotado pelo serjhor X (cons-
ciente ou inconscientemente) ao desempenhar o papel de pai;
3) o comportamento total do senhor X na medida em que
participa de suas relacoes como pai. Por exemplo, o senhor X
pode ter desenvolvido varias formas excentricas de comporta-
mento antes de casar — peculiaridades pessoais no falar, vestir
ou maneiras que persistem e se tornam para seus filhos sfm-
bolos de "pai" e elementos importantes na relacao filho-pai.
Mas tal acao nao faz parte do papel nem do comportamento
do papel e nao tern nenhuma referenda imediata a estrutura
social. Se, por conseguinte, o "papel" 6 arrastado para essa
area de exploragao de problemas singulares de personalidade
e arrasta o status com ele, entao o status perdera seu valor
como uma ponte entre os estudos de estrutura social e perso-
nalidade porque tera sido completamente arrancado do solo
da estrutura. -'

Embora, sem duvida, se deva condenar a confusao entre
papel, comportamento do papel e comportamento total, e pos-
sivel defenaer-se a fusao de status com papel. Dever-se-a ter
em mente que Linton, que e considerado pela maioria dos
autores como o pai da terminologia moderna, disse que o papel

4 T. M. Newcomb, op. cit., p. 330. Kingsley Davis adota um ponto
de vista contrario a este e define "papel" como "o modo pelo qual
um individuo realmente desempenha as tarefas de sua posicao , e ale^a
(sem razao, como acredito) que, com esta definicao, segue Linlon. ( 'A
Conceptual Analysis of Stratification", em American Sociological Re-
view, Vol.• VII, junho de 194S, p. 311). Marion Levy (The Structure
of Society, p. 158) sustenta que esta definicao 6 aeeita nao apenas po*
Linton, mas, tambem, por Parsons. Decididameute, isto nfio e o caso-
Levy se propoe siibstituir os termos "status" e **papel", segundo o su-
posto entendimento de Linton e Parsons, por 'papol ideal" e "pape^
real", mas isto seria inahil e confuso.
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"represents o aspecto dinamico de um "status? e que a distin-
cao era "apenas de interesse academico".5 E Parsons, como
vimos, une os dois com um hifen. O principal argumento a
favor da fusao e que o status, concebido como uma posicao
num sistema social, s6mente pode ser imaginado em termos de
relacoes, e a substancia das rela9oes sociais ^ o comportamen-
to esperado/— ou nas famosas palayras de Max Weber (tradu-
cao de Parsons) uma "relagao social consiste, inteira e exelu-
sivamente, na existencia de uma probabilidade de que havera,
em algum sentido compreensivel de maneira significativa, um
curso de agao social".6 Pode-se argumentar, entao, que se se
remove o aspecto dinamico do status, nada resta a nao ser a
concepfao falaciosa de uma posicao num sistema social como
uma coisa objetiva estatica. Certamente, a tenta§ao da reifi-
cacao falaciosa esta presente; mas esta presente quando quer
que se pense em estrutura social, e deveria ser possivel resis-
tir a ela. O status tende para a analise estrutural, e um alto
nivel de abstracao, e o papel para o comportamento individual
e situacoes concretas./Se isto for deixado claro, entao o "papel"
pode, com adjetivos qualificativos adequados, ser empregado
no estudo de problemas singulares da personalidade, contan-
to que se rnantenha firmemente agarrado a mao do status que
deve permanecer plantado do outro lado da cerea. Resumida-
mente, b gtatus^ ressalta a^posiQao, como concebida pelo grupo
ou sociedade que a mantem, e o papeV;da enfase a pessoa que
ocupa a posicao. O status enfatiza o fato de que expectativas
(de um tipo normative) existem nos grupos sociais relevantes,
ao passo que o_pjipei_je_ssalta__os elementos que comp5em o
comportamento que e esperado. 6 status e a ideia "que se~faz
da semente que se esta plantando, e 6 papel e o r6tulo do
pacote de sementes. - -^^"^

Deve-se admitir que a necessidade evidente de ambos os
termos e, algumas vezes, devida a um pensamento confuso.
Podemos dizer, por exemplo, que sabemos o que lim policial
6 (status), mas que temos uma ideia muito imperfeita do que
ele faz (papel). Esta distingao nao e legitima porque o status
deveria ser um conceito tao preciso quanto o papel. Deveria
abranger tudo o que distingue a posicao como um elemento
na estrutura social, nao importando se os fatos sao conhecidos
do publico em geral ou nao. O emprego negligente descrito
acima conduzird, caso seja permitido, a um conceito de status

s R. Linton, The Study of Man, p. 114.
u R. Linton. The Theory of Social and Economic Organization,

107.
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como o significado atribuido a uma posigao por outros mem-
bros da sociedade em geral; isto, entao, e traduzido por algo
como "o julgamento popular" da posicao e, logo, status e (com0
veremos) confundido com "status social", "gradagao" e
"avaliagao".

O que se acabou de dizer nao significa que "status" nao
pode ser empregado em diferentes niveis de generalizacao e.,
portanto, de atributos ou conteudos. Por exemplo, podemos
discutir o status de pai nas classes medias superiores da Ingla-
terra do seculo XX ou podemos falar do status de pai como algo
encontrado em tfidas as sociedades humanas, Neste ultimo
caso, a amplitude da generalizacao se torna possivel pela in-
suficiencia de atributos incluidos na definigao do conceito.
Mas, em cada nfvel de generalizacao., ha urn papel correspon-
dente ao status. Entretanto, em virtude do papel (como men-
cionamos acima) tender para o comportamento individual e
situagSes concretas, podemos encontrar-nos afirmando, por
exemplo, que "o status de pai e encontrado tanto na sociedade
X como Y, mas o papel de pai difere nas duas". Se a derra-
deira parte da senten9a f6r verdadetra, entao o status de pai,
num nivel de generalizacao mais restrito, tem tambem de ser
diferente.

Nao ha duvida de que a preservagao dos dois conceitos
tem suas desvantagens. Mas as vantagens sao consideraveis e,
penso, sobrepujam aquelas. Ja me referi a maior vantagem, de
que "status" esta menos sujeito do que "papel" a se afastar do
aspecto estrutural e ser levado para o campo dos estudos de
personalidade. Outra vantagem e "que o uso dos dois termos
nos torna capazes de distinguir entre o papel e um dos signi-
ficados de "fungao". Em virtude do status permanecer como
um elo entre a estrutura e o individuo, tem dois aspectos di-
namicos, um relacionado com a estrutura e o outro, com o in-
dividuo. A funcao de um status e a parte que ele desempe-
nha no sistema de estrutura social, seu papel e a agao por
parte do seu ocupante individual que permite que se desem-
penhe tal fungao. Essa distincao e importante e nao foi perce-
bida por Murray na passagem citada acima na qual ele, ini-
cialmente, identifier "grupo" com "sistema social" e "papel
com "funcao" e depois se refere a respiiagao e excregao como
papeis da "personalidade e do corpo" e a organizagao hierai-
quica e ao recrutamento e treinamento de novos membros
como "papeis sociais" do grupo.7 A retengao de "status" & a

T A General Theory of Action, p. 450.
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ligagao de "papel" a ele poderiam ajudar a evitar confusoes
dessa especie.

Reservemos, entao, o conceito de status para denotar uma
posicao num sistema social. Parsons o chama de "um lugar
no sistema de relagoes"; Linton, ap6s empregar uma frase
semelhante, acrescenta que se trata simplesmente de "um con-
junto de direitos e obrigacoes".8 Isto conduz a minha segun-
da observacao, i.e., que a enfase popular sobre o papel e o
comportamento esperado (sem ser especificado quern "espera")
fez com que um dos significados primitives da palavra "status"
caisse paulatinamente em desuso. Refiro-me ao uso que dela
fazia o jurista, ilustrado pelo famoso dizer de Maine sobre o
movimento das sociedades progressistas "de Status para Con-
trato".9 A rejeicao mais positiva desse uso partiu de Benoit-
Smullyan que o denomina "um uso mais antigo" que nao "e
mais popular", e e "falho" porque pressupoe uma sociedade
complexa.10 Nao ficou clara a razao pela qual se deveria re-
jeitar um uso por que e antigo ou considerado falho porque se
aplica a sociedades relativamente complexas. Na realidade, o
uso e valioso e mesmo necessario. C. K. Allen define status
como "a condigao de pertencer a uma determinada classe de
pessoas as quais a lei concede capacidades ou incapacidades
legais peculiares ou ambas".11 O conceito e legal, e os soci6-
logos estao certos em estende-lo, mas a extensao nao tem ne-
cessidade de fazer com que abandonemos o sentido antigo
nem mesmo que percamos de vista a diferenga significante en-
tre o antigo e o sentido ampliado. A passagem de capacidadesj

;-e~ incapacidades legalmente estabelecidas para direitos e de-1
veres'^ocialmeiite7recorjhecidos e^assim, para comportamento |
s'ocialmente^esperadoTderitrcTdo contexfo^enfelagcies especifi-
cadas e perfeitamente natural e pr6pria. Mas nao ha necessi-
dade de se descartar do conceito de status legal nem de se
ignorar a distingao entre aquele e o que os soci61ogos deno-
minam de puro "status". £ uma questao de grande importan-
cia saber-se se o poder de uma classe alta se baseia em direi-
tos legalmente garantidos ou nao, e se os trabalhadores tem o
status legal de escravos ou nao. Torna-se impossivel realizar
estudos comparatives s&bre a familia se nao se presta atengao
^ fronteira incerta entre os direitos legais e a conduta social-

8 R. Linton, op. crt., p. 113.
8 H. S. Maine, Ancient Law (1878), p. 170.
10 A. Benoit-SmuUyan, "Status, Status Types and Status Interre-

lations", em American Sociological Review, Vol. IX, abril de 1944.
11 C. K. Allen, Legal Duties and other Essays in Jurisprudence,

p. 42.
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mente aprovada e esperada do marido-pai ou da esposa-rnae
Guardemos, entao, o "uso mais antigo", mas nos sufeitemos ^
necessidade e juntemos o adjetivo "legal" a palavra "status'1

quando desejarmos fazer uso dele.
Minha terceira e ultima observagao se relaciona com a

confusao entre status, de um lado, e status social e escalona-
mento, do outro. O "status", da maneira em que e usado por
Linton, Parsons e outros, nao faz nenhuma referencia neces-
saria ou direta a posigao numa escala ou numa hierarquia.
Inclui t6das as relacoes, nao apenas aquelas de superioridade
e inferioridade. Mas o "status social" esta, atualmente, em uso
geral para indicar posicao na hierarquia de prestigio social,
Com efeito, aproxima-se muito daquilo que Linton chamou de
"status" de um individuo (diferente do "status" ocupado por
muitos individuos) e foi por ele descrito como "a soma total
de todos os status que ele ocupa".12 A hip6tese de que ha
um "status geral" que e a soma total de todos os status espe-
ciais foi investigada por Hyman, e os resultados de tal inves-
tigacao pareceram comprovar a hip6tese.13 Acho impossivel
efetuar a soma exigida. Como se pode adicionar, por exem-
plo, medico, pai, conselheiro, sacristao e marido para se obter
um resultado unitario? Mas, embora esses status nao possam
ser somados, todos eles contribuem para a determinagao dp
status social que e a posicao do individuo (considerado em sua
totalidade) na comunidade (concebida como um todo social).
A especializagao funcional e, neste caso, esquecida, e e razoa-
vel considerar-se a dimensao superioridade-inferioridade corno
que autorizada a apropriar-se do uso do conceito de status
neste contexto.

Mas essa anexagao do "status social" pela escala de pres-
tigio deveria deixar o "status" inalterado. Infelizmente, 6ste
nao tern sido o caso. Podemos, uma vez mais, mencionar Be-
noit-SmuIlyan que afirma categoricamente que status signifies
posicao numa hierarquia — econfimica, politica ou de presti-
gio.14 E quando M. Sherif cita e adota este ponto de vista
sem ter consciencia de que difere nitidamente do de Linton (°
qual ele tambem prof essa aceitar), os resultados sao desastro-
sos.13 Pois Sherif da a maior enfase as posigoes hierarquicas
nos grupos tais como sindicatos, gangs, associates profissio-
nais, universidades etc., e, portanto, ignora o conceito priroa-

12 R. Linton, op cit., p. 113. .
13 H. H. Hyman, "The Psychology of Status", em Archives of

Psychology, n.° 269, 1942.
14 Benoit-Smullyan, op. cit., pp. 151-152.
1:" M. Sherif, An Outline of Social Psychology, p. 297.
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; rio de status como o fato da participate mesma. A diferenca
(na Inglaterra) entre um especialista de Harley Street e o pra-
ticante geral da zona rural e importante, embora nao apenas
em te'rmos de hierarquia. Mas devemos ignorar a significan-
cia do status de categorias mais amplas de profissionais e

tdoutdres (que pode incluir elementos de status legal), e uma
Rvez rnais nao apenas em termos de hierarquia. Entao, tendo
dado essa diregao ao argumento e indicado que "a escala de
posigoes de status e um estimulo para o membro em potencial",
Sherif procede para considerar os papeis relatives atribuidos
aos status de pai e mae. Mas, 6bvianiente, isto nao e uma
questao simplesmente de posicao numa hierarquia, e dificil-
mente podemos imaginar um individuo sendo estimulado por
aspiracoes a status a tornar-se pai ao inves de mae.

H. H. Hyman, no seu importante estudo sobre a psicolo-
'" gia do status definiu status como "a posigao do individuo re-
)lativa a outros individuos", mas limitou sua investigacao a re-
* Ia?ao particular de mais alto ou mais baixo numa escala. E
quando a avaliacao que uma jovem faz de sua beleza nunm
escala, digamos de um a dezj e descrita como o "status subje-

, tivo", e 6bvio que nos afastamos muito do conceito do modo
que e usado por Linton e Parsons. Na verdade, torna-se claro
que a "posicao relativa aquela de outros individuos" implica
uma comparagao apenas, ao passo que o "lugar no sistema de
relagoes" subentende interagao.

A conclusao a esta nota esta sujeita a nao ser satisfatoria.
I Pois a comparacao e importante, bem como a interagao, e a
, estrutura hierarquica nao e apenas de interesse no caso de
( comunidades totais as quais se pode aplicar o termo "status
social" e, embora a distincao entre direitos legais e socials seja
necessaria, nao devemos sacrificar distingoes igualmente neces-
sarias a fim de encontrar palavras com as quais falar dela.
Nossa terminologia se encontra num embarago, e muito tempo
sera necessario para tira-Ia dessa situa§ao. Minha prefer^ncia
pessoal e pela manutengao do termo "status" com o sentido
que Ihe e dado por Linton e Parsons, isto e, sem nenhuma,'
referencia necessaria a posigao hierarquica. A principal obfe-
gao se resume no fato de que a conotagao hierarquica j& se
acha tao firmemente associada k palavra que pode ser impos-
sivel separa-la dela. Mas, em oposicao a este, hd argumentos
segundo os quais, se a mantemos, podemos: 1) tambem con-

'Servar "status legal" e continuar discutindo o dizer de Maine;
2) manter a associagao do status com o papel, a qual podera
evitar que o "papel" se degrade do ponto de vista dos soci6-
logos. Se seguirmos Newcomb e substituirmos "status" por
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"posigao", receio que o conceito perderd seu poder e valor
Eu aceitaria "status social" como posigao hierarquica numa
comunidade total — mas s&mente numa comunidade. E a

restringiria a posigoes que sao, em sua maioria, nao-estrutura-
das. As posigoes hierarquicas estruturadas sao tratadas melhor
como "escaloes". E pode-se, tambem, empregar "escalonamen-
to" para associagoes — e.g., o exercito, o funcionalismo publj-
co, a universidade, etc. A principal dificuldade reside em se
achar uma expressao, para posigoes hierarquicas que nao sejani
suficientemente estruturadas a ponto de serem consideradas
escaloes e que existem em associates (o que impede o uso de
"status social"). Eu poderia dizer de um homem: "file gosta
de seu trabalho, mas se preocupa com seu status". O status,
neste caso, e local, pois diz respeito a organizagao, e nao cons-
titui seu status social, embora possa influencia-lo ou ser in-*
fluenciado por ele. Nao e totalmente estruturado como uma
posigao num estabelecimento, mas inclui elementos de pres-
tigio que sao um tanto fluidos. A sociedade de nossos dias esta
cheia de individuos que se preocupam com seu status nesse
sentido no escrit6rio, na cidade ou no clube e assim por diante.
Pessoalmente, eu prereriria a palavra "posigao" a fim de preser-
var o significado mais precise e tecnico de status. E quando
nao quisesse indicar mais do que o valor comparativo em fun-
cao de um suposto atributo mensuravel tal como inteligencia,
aparencia ou habilidade no jogar tenis, eu empregaria "ava-
liagao".

Tomemos, como exemplo sumario, o bibliotecario de uma
universidade ou um alto funcionario administrativo, tal como o
tesoureiro ou chefe de secretaria. Seu status difere daguele
de um professor porque seu papel e as fungoes de seu cargo
sao diferentes das de um professor. Mas seu escalonamento
no quadro da universidade pode ser o mesmo. Pode, entre-
tanto, ter um "status" social mais baixo na comunidade ew1

geral do que aquele da maioria dos professores (talvez devi-
do as origens de sua familia), e uma avaliagao um tanto baixa
no que toca a inteligencia, cultural geral ou facilidade no
trato social. Em conseqiiencia de todos esses fatores sua p°'
sigao na universidade nao e aquela que ele gostaria que f6sse-

Mas nao desejo impor uma terminologia a ningu6rn
questao fundamental se resume entre eles. Se podemos
isso entao, talvez, entremos num acfirdo, eventualmente,
que toca a seus nomes.

P A R T E III

BEM-ESTAK SOCIAL
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O ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL - UM ESTUDO
COMPARATIVO

A fungao dos soci61ogos consiste em classificar fen6menos
e grupa-los em categorias. Eles baseiam suas operagoes em
conceitos que tern sido rigorosamente definidos e purificados
a um ponto tal que se assemelham a mimeros primes. Como
seria de se esperar, tal pratica ainda nao se espalhou aquela
area intermediaria da literatura que pode ser chamada de So-
ciologia popular on jornalismo intelectual, dependendo do
gosto. Mas, neste campo, e utilizada para pregar r6tulos em
sistemas sociais altamente complexos — como "Estado do Bem-
Estar Social", "Sociedade Afluente" e "Meritocracia". Isto, com
t6da a probabilidade, 6 de arrepiar o purista. Todas as genera-
lizagoes sao perigosas, e as expressas, de modo habilidoso, em
forma de tabloide sao as mais perigosas de tfidas. Passam a
fazer parte da linguagem do falar diario como verdades fami-
liares, ao inve"s de serem citadas como proposigoes oferecidas a
discussao. Dificilmente se pode deixar de usar um te"rmo como
o "Estado do Bem-Estar Social", e nao se pode, ao usa-lo, intro-
duzir um parentese qualificativo, desde que nao ha vez para
pare'nteses numa palavra magica. Deve-se aceita-la ou rejeita-la.

Seria uma pena rejeita-la. Qualquer palavra magica de que
o povo se utiliza em grande escala ao se referir a pr6pria socie-
dade deve encerrar algo de verdade sobre a referida sociedade,
pois as crengas correntes s6bre o mundo contemporaneo sao
parte da situagao a qua! se referem como o auto-retrato de um
artista. £ 16gico que devem ser tratadas com cuidado e nao
se Ihes deve atribuir a posse da verdade absoluta e ultima. Isto
nao deve ser muito dificil. Mais sutil 6 o problema de determi-
nar-se exatamente aquilo a que se referem. Quando algu^m
aponta para uma paisagem e exclama "que bonita", sabe-se
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este alguem esta expressando uma experiencia genuina e corri-
preende-se o que quer dizer, mas talvez nao se tenha tanta cer-
teza do que se aponta. Sera a forma das colinas, a c6r dos carn-
pos ou o efeito dos raios do sol atraves das nuvens? E este al-
guem mesmo pode nao estar ciente. Assim se da com o Estado
do Bem-Estar Social, Sabemos que aqueles que criaram o te'r-
mo, e aqueles que o adotaram prontamente, estavam expres-
sando uma experiencia genuina, e podemos compreender que
tentavam transmitir, mas podemos ainda estar em diivida quan-
to a exata combinacao de circunstancias na Inglaterra na deca-
da de 1940 que evocaram aquela exclamacao de "Eureca"! e
onde queriam chegar quando a emitiram. E isso e um proble-
ma serio porque os fendmenos sociais, diferentemente de pecas
de museu, nao conservam imutavel o carater que possuiam
quando receberam o rotulo inicial, e ha uma possibilidade de
que o rotulo permanega mesmo quando ja nao seja apropriado.

O Professor Briggs, em seu excelente ensaio histdrico,1 se
preocupa tanto com o problema de identificar o objeto de que
se fala quanto em avaliar a significancia a ser juntada ao
mesmo. Briggs explica — e com razao — que o Estado do
Bem-Estar Social nao foi o resultado culminante dos esforgos
isolados do Partido Trabalhista ingles nem simplesmente o re-
sultado das provocacoes da consciencia liberal. Encontra sua
origem em muitas correntes que comesaram a fluir no seculo
XIX e se transformaram em rios caudalosos nos primeiros anos
do seculo XX. E Briggs pergunta se o produto final, qualquer
que este seja, ainda permanece conosco ou foi apenas proje-
tado rapidamente na tela de nossa consciencia na decada de
1940 e principles de ,1950 e ja esta desaparecendo ou se trans-
formando em algo mais. Nao ha duvida de que mudancas im-
portantes ocorreram na decada passada, mas nao podemos sa-
ber exatamente o que perdemos ate que tenhamos determtna-
do o que se aclamou anteriormente. O panorama se alterou.
mas ainda pode ser bonito.

A certa altura do ensaio, o Professor Briggs afirma que os
reformadores sociais conservadores como Ashley e Oastler te-
riam considerado o rompimento do seculo XX com o laissez
faire mais significativo do que o rompimento do capitalism0

com o passado na Revolugao Industrial. Do ponto de vista de-
les, "o Estado -do Bem-Estar Social era o verdadeiro Estado
hist6rico". E os fabianos teriam concordado com eles.

1 As citagoes dos Pro£ess6res Briggs, Boettcher e Reynaud se referein
as contribuigoes desses autores para o numero do The European 7ou
of Sociology no qua! este artigo apareceu em sua forma original.
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acarreta duas questoes muito importantes. A primeira e" a
questao fundamental de se estamos justificados em falar de sis-
temas sociais de alguma maneira e, caso afirmativo, em que
sentido. A segunda se refere a natureza do aspecto vital pelo
qual a sociedade britanica anterior a Revolucao Industrial,
segundo se sustenta., assemelha-se a sociedade britanica do
p6s-guerra.

Obviamente, a primeira dessas questoes e por denials am-
pla para ser seriamente tratada aqui, e tudo o que farei e es-
tabelecer uma distinc.ao entre tres proposicoes que Ihe dizem
respeito. A primeira e que, em t6das as sociedades que nao
se achem num estado de caos ou dissolugao, intera§oes ocorrem
que sao suficientemente repetitivas e previsiveis para serem
consideradas como que constituindo um sistema social. Isto
nao quer dizer que t6das as partes do sistema interagem nem
que nada aconteca que nao seja repetitive ou previsivel nem
que conflito e atrito nao estejam perpetuamente presentes em
algum lugar, nem mesmo que a mudan9a nao ocorra no padrao
do sistema todo o tempo. Acredito que esta proposi9ao, ou algo
semelhante a ela, deva ser aceita se professamos estudar as so-
ciedades humanas e nao simplesmente o comportamento indi-
vidual. A segunda proposicao e que podemos identificar de-
terminados sistemas sociais a medida que surgem na hist6ria
humana, e que este e um meio legitimo e util de interpretar
fatos hist6ricos. Subentende nao apenas que a vida social e
normalmente sistematica, mas que determinados sistemas se
amoldam e se tornam reconheciveis na vida das sociedades do
mesmo modo que determinadas situa9oes sociais assumem cer-
ta forma e sao reconhecidas na vida dos individuos. Se nossa
fioalidade e analisar o Estado do Bem-Estar Social, devemos
aceitar esta segunda proposicao ou como uma verdade que
pretendemos ilustrar ou como uma hipdtese que tencionamos
testar. A terceira proposigao se trata de uma sobre a qual po-
demos ter duvidas mais serias. £ a de que, quando tenhamos
identificado determinados sistemas sociais em seus contextos
hist6ricos concretes, podemos, a partir destes, elaborar concei-
tos que sao apropriados para aplicac.ao geral a t6da e qual-
quer sociedade. E muito duvidoso se, ou em que circunstan-
cias precisas, se pode fazer isso de modo seguro, uma vez que
os sistemas sociais estao profundamente impregnados das in-
rluencias unicas do tempo e espaco de suas existencias. £
mais seguro se falar de ' feudalismo" ou "sociedade feudal" do
que de "sistema feudal". Podemos, entao, conceptualizar os
elementos do feudalismo e aplicar esses conceitos na compa-
ra^ao, suponhamos, do sistema feudal francos com o ingles em
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periodos cspecificos. Da mesma maneira, podemos encontrar
conceitos uteis para a analise das politicas de bem-estar social,
suas medidas e instituigo'es, e aplica-los ao estudo do "Estado
do Bem-Estar Social britanico" do pos-guerra, e comparar este
com os sistemas de bem-estar social de outros paises. Podemos
deixar o problema do "Estado do Bem-Estar Social" como um
conceito geral valido para mais adiante.

A finalidade deste ensaio e sugerir algumas diretrizes com
base nas quais se poderia tentar tal analise e comparacao, es-
pecialmente com referencia a Inglaterra, Franga e Alemanha.
Eu comegaria pela sugestao de que se deveria empreender a
investigacao em dois niveis. O primeiro e o nivel da expe-
riencia real, dos fatos objetivos do mecam'smo social e o modo
pelo qual funciona. O segundo e o nfvel da percepcao subje-
tiva do sistema por parte dos individuos que o criaram e.pla-
nejaram, que operam o referido sistema ou que simplesmente
vivem com ele. Envolve o dificil problema do consenso. Se
postulamos a existencia de sistemas sociais, devemos, tambem,
admitir que ha um grau razoavel de conformidade com as
normas do sistema no comportamento exteriorizado. Terncs,
tambem, consciencia de que esse grau de conformidade difi-
cilmente seria possivel a nao ser que houvesse, tambem, um
certo grau de acomodacao as normas no reino dos va!6res e
ideias. O segundo nivel se relaciona com essa conformidade
de ideias ou consenso. As questoes que me interessam de mo-
do particular sao: havera pontos-chaves num sistema social
com relacao aos quais o consenso, caso este exista, tenha um
efeito particularmente profundo que se pode espalhar como
uma influe'ncia no sentido de conformidade em areas onde o
consenso, em outros aspectos, seja fraco ou, pelo menos, nao-
explicito? E havera periodos na historia de uma sociedade
durante os quais o consenso quanto a estes pontos-chaves seja
particularmente forte? Estou empregando "consenso" para sig-
nificar algo mais do que simples aquiescencia passiva no que
toca a legitimidade de uma ordem social. Refiro-me a um
acordo quanto ao significado das medidas e instituigoes que
nos interessam juntamente com a aprovacao definitiva ideias
como elementos vitais no sistema social. \

O tratamento separado desses dois niveis sera, provavel-
mente, util porque a comparacao internacional e considera-
velmente mais facil no primeiro nivel do que no segundo, e
deveriamos tirar o maximo proveito do primeiro antes que te-
nhamos de enfrentar as complexidades do segundo tipo de com-
paragao. Mas a investigacao nao estard encerrada ate" que se
tenham combinado os dois resultados, uma vez que nenhum
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.dos dois pode ser compreendido completamente sem o outro.
Ai entao poderemos enfrentar o probfema de se ha, em qual-
quer das sociedades sendo comparadas, um sistema social que
tenha, por assim dizer, uma personalidade distinta, globali-
zante ou integrada. Pois esta e a combinacao dos fatores que
presumimos estar presente quando fazemos uso de um r6tulo
como o "Estado do Bem-Estar Social". Provavelmente, esta s6
sera encontrada, se e que o sera, quando um mecanismo excep-
cionalmente bem integrado e combinado com um consenso ex-
cepcionalmente forte no que toca aos pontos-chaves, num con-
texto historico que favoresa o desenvolvimento da autocons-
ciencia coletiva ou — para empregar o t^rmo que, repetidas
vezes, aparece na hist6ria francesa — solidariedade. Mas de-
vemos comegar pelo inicio e nao pelo fim.

Se, como foi sugerido, o sistema social ingles do periodo
seguinte a Segunda Grande Guerra se assemelhava, em algum
aspecto vital, ao sistema social anterior a Revolugao Industrial,
qual e o indicio dessa semelhanca? Os Professores Briggs e
Boettcher oferecem uma resposta que e essencialmente a mes-
ma, embora com uma diferenga na fraseologia. £ a relagao
entre a politica social e o mercado livre. O Professor Briggs
define o Estado do Bern-Estar Social como aquele "no qual o
poder organizado e deliberadamente empregado... num es-
forgo para modificar o j6go das forgas do mercado em, pelo
menos, tres direcoes" que podem ser brevemente descritas
como subsistencia, seguranga e "uma determinada gama de ser-
vicos sociais". As duas primeiras, afirma Briggs, poderiam ser
empreendidas pelo Estado do Servi?o Social, mas a terceira ^
diferente porque almeja nao a um minimo, mas a um otimo. O
Professor Boettcher emprega a terminologia corrente na poli-
tica alema desde a guerra e distingue nitidamente entre a Eco-
nomia de Mercado Social e o Estado do Bem-Estar Social. A
primeira se refere a politica de combinar um sistema de mer-
cado essencialmente livre com medidas destinadas a preseryar
um equilibrio social aceitavel. Alega evitar as falhas tanto" do
laissez faire em sua forma pura quanto as do planejamento so-
cialista pela preservacao das ffirgas impulsoras e direcionais
do mercado enquanto as fazem operar num contexto social. O
Estado do Bem-Estar Social, por outro lado, usa mecanismos
que ultrapassam o mercado. Essa distingao nos daria uma con-
cepgao por demais estreita do Estado do Bem-Estar Social
para ajustar-se ao modelo britfinico, ao passo que a frase do
Professor Briggs — "esf6rgo para modificar" — parece niuito
fraca para cobrir todas as medidas que teremos de considerar.
Se pretendemos comparar os sistemas de bem-estar de diferen-
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tes paises na busca de um signlficado para o termo "Estado do
Bem-Estar Social", devemos incluir todas as medidas que e"les
tern adotado para influential, interferir ou ultrapassar o livre
j6go das f6rgas do mercado no interesse do bem-estar social.
Penso que podemos admitir que o Estado do Bem-Estar Social
deve langar mao de todos esses metodos.

Retornando, entao, ao meu primeiro nivel de investigagao,
relacionado com o mecanismo real da politica social, podemos
comegar com as medidas que atingem o coragao mesmo do
mercado do consumidor em si sem, entretanto, suprimi-lo; que-
ro dizer medidas tais como racionamento, controle de precos,
regulamentagao dos alugueis e os subsidies que os acompa-
nham. Todos os paises tern feito uso extensive dessas medidas
em tempos de guerra e em periodos de reconstrugao seguintes
a guerra, mas, logo apos, as abandonam gradativamente. Al-
gumas delas, porem, sobrevivem por bastante tempo e podem
ate ter deixadb uma marca permanente na economia. Na In-
glaterra, os subsidies ainda desempenham um papel importan-
te no sistema economico, mas um tanto obscuro no sentido de
que a maioria das pessoas conhece muito pouco sobre eles, e
que tais subsidies nao sao admirados como um feito do Esta-
do do Bem-Estar Social. Os subsidios para moradia e a re-
gulamentacao dos alugueis ja ocupam um lugar diferente. A
politica social do seculo XX colocou a familia e o lar no centro
das atengoes e aceitou a responsabilidade de prover casas para
o povo como algo de urgencia especial. E e dificil livrar-se
dessa responsabilidade. Os alugu&s se comportam de modo
caprichoso quando deixados ao jogo do mercado e podem
absorver uma porcentagem exagerada do orgamento familiar,
ao passo que o ramo imobiliario e um terreno no qual o con-
traste entre o comportamento do mercado e os interesses do
publico e, em geral, tido pelo cidadao comum como algo maior
do que em qualquer outra coisa. Nao obstante, e dificil dizer-
se que medidas especificas para enfrentar esse problema fo-
ram incorporadas, de maneira permanente, ao mecanismo da
politica social. A regulamentagao geral dos alugueis poderia,
com o tempo, ser substituida por ajudas de custb especiais do
tipo concedido na Inglaterra pela Assistencia National. Mas
a agao para estimular a construgao de casas provavelmente
continuara a fazer parte da politica econfimica geral ou social.
Nao possuo o conhecimento necessdrio para fazer uma compa-
racao entre os tres paises neste setor, mas arriscaria um palpi-
te de que o sistema britanico de moradia subsidiada pelas
Local Authorities, seguido pela locacao a alugueas nao-econ6-
micos para os locatarios, escolhidos em fungao de suas neces-
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sidades e nao de seus meios, se inclina mais numa dire§ao de
nao apenas uma simples interferencia no mercado livre, mas
de suprimi-lo, do que medidas semelhantes em outros paises.
E estou certo de que e" debatida mais calorosamente e acla-
mada mais entusiasticamente pelos seus defensores como um
servigo social essential e uma questao de princfpio do que em
qualquer outro pais.

Como minha segunda ilustragao, utilizarei a area do segu-
ro-social que, em algumas de suas formas, opera atraves da
inclusao compulsoria de condi§oes e clausulas em contratos
de traballio, uma invasao na liberdade do mercado com a qual
Dicey se alarmou de modo especial. Medidas deste tipo sao
empregadas em t&da parte, mas nem sempre da mesma manei-
ra nem exatamente com as mesmas finalidades. Sugiro que
se fac,am tres observances com respeito a esse campo da poli-
tica social. Primeira, quanto a finalidade do seguro social;
segunda, quanto ao grau de semelhanga da copia que o seguro
publico faz do modelo do seguro privado; ef terceira, ate oaie
ponto o seguro social e controlado e financiado pelo Estado.

Com respeito ao uso que se faz do seguro ou financiamen-
to por contribuicoes compulsorias, podemos notar que os sa-
larios-familia na Franga e o piano mais limitado na Alemanha
sao financiados dessa maneira, ao passo que na Inglaterra a
tributagao geral 6 que area com o custo. Isso e interessante.
Os salarios-familia podem ser considerados como uma forma
de salario suplementaT;, ganho pelos trabalhadores e pago pe-
los empregadbres. £ste foi o primeiro metodo empregado na
Franca, e houve quem sugerisse que eles representavam uma
liberalidade da parte dos empregadores e nao uma obrigacao
destes. Mas a Franga se preocupava com sua taxa de natali-
dade decrescente e contava com tais beneficios como um meio
de frear essa tendencia. Tal objetivo politico deu aos benefi-
cios o carater de um tributo extra-orgamentario ou o que tem
sido denominado de taxe parafiscale. Finalmente, deu-se maior
enfase a simples questao das necessidades da familia, e os sa-
larios-familia assumiram a forma de une aide sociale a la fa-
mille ou uma medida para a redistribuigao da renda a fim de
maximizar o bem-estar social.2 Nessa seqiiencia de eventos,
o metodo de seguro se tornou cada vez menos adequado. Era
algo estranho tratar-se criangas como um risco a ser incluido
na conta dos empregadores no momenta em que eram bem-
vindas como uma b£ngao national, e a cobertura do piano
devia ser estendida para muito alem dos limites da popula-

" A. Rouast e P. Durand, Secunte Sociale (I960), pg. 417-423.



190 CIDADANIA, CLASSE SOCIAL E STATUS

cao empregada. Mas a Franca nao quis substituir a forma de
seguro pela de um service de bem-estar geral, uma especie
de assistencia nacional. A Inglaterra nao teve esse tipo de
inibigao.

O segundo caso no qual se observa uma diferenca no uso
do seguro compuls6rid diz respeito ao desemprSgo. O con-
traste mais nitido e" aquele entre a antiga politica da Franca
(seguida pela Belgica e paises escandinavos) de depender
principalmente de subsidies a pianos de seguro voluntario, su-
plementados, quando necessario, por assistencia nao-contribu-
tiva, e a politica adotada pela Inglaterra e, eventualmente pela
Alemanha, de estabelecer um piano estadual de seguro contri-
butivo compuls6rio. Supondo que os pianos voluntaries sub-
sidiados auxiliam o mercado, o seguro compuls6rio interfere
no mesmo e a assistencia nao-contributiva o substitui, poderia-
mos dizer que o metodo trances levou mais em consideragao
os mecanismos de mercado normals do que o ingles. Mas isto
deixou de ser verdade a medida que o elemento assistencial
sobrepujou a ajuda a agendas voluntarias ate que, no fim de
1958, um ac6rdo coletivo macico entre organizacoes de em-
pregadores e empregados para estabelecer um piano de con-
tribuigao para toda a industria e comercio, endossado e incenti-
vado pelo Governo, colocou o elemento voluntario em evid£n-
cia de novo. A terceira diferenca de padrao e" que os servigos
medicos na Franga e Alemanha sao parte integrante do segu-
ro-doen9a ao passo que, na Inglaterra, sao administrados se-
paradamente. Esse aspecto pode ser discutido de maneira mais
conveniente posteriormente.

Quanto a questao do grau de fidelidade ao modelo de se-
guro privado, devo limitar-me a dois ou tr£s aspectos apenas.
Na Fran9a e Alemanha, dd-se grande enfase ao principio se-
gundo o qual o seguro social e um ac6rdo mutuo entre em-
pregadores e empregados, e e administrado por orgaos auto-
nomos (e.g., os Caisses e Krankenkassen} eleitos pelos par-
tidos, embora os orgaos correspondentes sejam nomeados no
caso do seguro contra desemprego na Alemanha. Esse prin-
cipio implica a limitagao dos beneficidrios a pessoas emprega-
das e, embora a cobertura tenha, algumas vezes, sido amplia-
da, especialmente na Alemanha, a outras pessoas ocupadas em
atividades remunefadas, as extensSes sao claramente defini-
das e limitadas. Ax^adesao voluntdria pode ser permitida alem
desses limites. Por exemplo, no seguro-doen^a da Alemanha,
um homem com neg6cio pr6prio pode aderir ao piano contan-
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to que nao empregue mais de dois empregados segurados,8

Num esquema bilateral, presumivelmente, individuos que s5o
primordialmente empregadores nao podem sentar em ambos
os lados da mesa. No piano triplice ingles de cobertura uni-
versal, ao contrario, um empregador, ao mesmo tempo que con-
tribui para o seguro de seus empregados, deve tambem preen-
cher seu proprio cartao como uma pessoa que trabalha por
conta propria.

Outro exemplo £ a relagao das contribuicoes e beneficios
com o valor dos salaries. Na Franca e Alemanha (e em mui-
tos outros paises), basear o seguro numa relagao de porcenta-
gem com os salaries e considerado como um principio de irn-
portancia fundamental e nao apenas de expediente politico. E
expresso no seguinte comentario de uma autoridade alema so-
bre o piano de aposentadoria de 1957:

A pensao sera justa porque sera avaliada individualmente.
Sera avaliada com base nos meritos individuals de cada caso,
refletindo, por assim dizer, o desenvolvimento variavel do sal^rio
da pessoa em tfida a sua vida de trabalho, e os periodos variaveis
contra os quais possa querer segurar.*

O mesmo principio 6 elogiado por uma autoridade fran-
cesa nao apenas porque seja justo, mas porque oferece um
incentive a uma atividade maior no mercado de trabalho:

£ste sistema tem, ademais, a vantagem de estimular os tra-
balhadores a atingirem um alto nivel de subsistencia durante sua
vida ativa atraves da garantia que, se incapacitados para o tra-
balho, continuarao a receber uma renda compar^tvel a seus rendi-
mentos anteriores.5

A recente reforma das pensoes de aposentadoria da In-
glaterra constitui um passo inicial modesto nessa direcao, e
uma aplica§ao mais ampla desse principio figura no programa
do Partido Trabalhista.

Meu terceiro e ultimo exemplo e o seguinte: o seguro pri-
vado, da maneira em que 6 conduzido no mercado, esta nor-
malmente ligado a uni risco determinado, e as contribui§oes e
beneficios sao calculados em relagao a esse risco. O seguro
social, concentrando sua atencao nas necessidades do cidadao

8 Paul Caesar, Sozlalversichcrung (1958), p. 65.
* Ibid., p. 91.
5 Bouiist e Durand, op. cit., p. 65.
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individual e stia familia, facilmente se traduz por pianos de
seguro globalizantes ou ao menos compostos que cobrem uma
variedade de riscos. O sistema ingles e integrado em alto grau
e o frances marcadamente fragmentado tanto em termos de
riscos quanto de classes ocupacionais, sendo que o alemao
ocupa um lugar intermediario entre os dois. Tanto na Fran9a
quanto na Alemanha, reconhece-se que a insistencia em assen-
tar a politica no conceito de bem-estar social como o objetivo
final e acompanhada de um movimento pela integracao de pia-
nos de protecao contra riscos sociais. Na terminologia france-
sa, I'assurance sociale cobre certos riscos especificados, ao passo
que la politique de securite sociale oferece uma garantia geral
contra todos os riscos.6 Na terminologia alema, a unificagao de
diferentes tipos de Versicherung num piano e um passo adian-
te em diregao de uma politica de Versorgung, ou cuidado di-
reto por parte do Estado com aqueles a quern o Estado deve
uma obrigacao especial.7 Como veremos, Staatsburgerversor-
gung, ou o tratamento de todos os cidadaos como merecendo
a assiste'ncia anteriormente concedida pelo Governo apenas aos
militares e funcionarios publicos., e, muitas vezes, considerado
como o novo elemento significativo na politica social do Es-
tado do Bem-Estar Social.

Minha ultima observacao no que toca ao seguro social se
relaciona com as fungoes administrativas e financeiras do Es-
tado. Ja assinalei que, na Fran9a e Alemanha, as agendas
operadoras sao autonomas e auto-administradas, dentro dos li-
mites estabelecidos pelo Governo, ao passo que, na Inglaterra,
o Estado administra, no memento, os pianos diretamente atra-
ves de seus pr6prios 6rgaos. Em certa epoca, houve, na Fran-
ca e Alemanha, variacoes locais consideraveis nos servi9os pres-
tados, assim como houve na Inglaterra sob o regime das Appro-
ved Societies, mas uma uniformidade basica de tratamento,
com suplementos opcionais, tern sido imposta gradativamente.
Com relagao a contribuigao financeira do Estado, pode-se no-
tar que, na Franca e Alemanha, o Estado nao e um verdadeiro
s6cio no piano de seguro, mas fica de fora e da ajuda financei-
ra na forma de doagao de taxas cobradas com um fim deter-
minado. O sistema triplice ingles reduz tanto a semelhanca
com o seguro comercial que, muitas vezes, se argumenta que
uma transfere"ncia do onus total para o fisco nao faria nenhu-
ma diferen9a fundamental. Estimou-se que, em meados da
decada de 1950, a percentagem da quantia total destinada pelo

6 Ibid., p. 29. /"
7 Hans Achinger, Soziale Sicherheit, p. 43.

O ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL 193

Estado ao seguro social e salaries-familias foi de 26,5% na In-
glaterra, 15,6% na Alemanha e 2,7% na Fran9a.8

Examinei, brevemente, as medidas que visam o controle
de precos de mercado e o seguro social. Ha espa90 para con-
siderar apenas outro tipo de agao, principalmente a provisao
de um service social publico, tal como educagao ou servigo
medico. O povo britanico tern consciencia de que nao elimi-
nou, de modo algum, as forgas do mercado de seu sistema edu-
cacional, especiahnente das escolas secundarias, mas tern or-
gulho do fato de que seu National Health Service,9 ao contra-
rio, se aproxima mais do principio do bem-estar social do que
qualquer outro. Esta a servigo de todos, sendo, na maioria dos
casos, gratis para todos, e oferece o melhor servico que se
pode desejar tendo em vista os recursos a seu dispor, E qua-
se que inteiramente financiado pelos impostos e e, assim, algo
que a comunidade como um todo oferece a si mesma. Na
Franga e Alemanha, como ja foi assinalado, o servigo medico
e o principal beneficio oferecido pelo piano de seguro-doenga
como sempre foi costume das Sociedades Beneficentes e clu-
bes de assistdncia mutua semelhantes. Isto significa que o
servigo, em principio, se limita ao segurado e suas familias, e
que os medicos estao menos sujeitos i subordinagao aos 6r-
gaos da administragao publica do que na Inglaterra. Na Ale-
manha, sao pagos com base em honorarios de capitagao, a
quantia total devida pelos pacientes numa regiao que era paga
a associagao local de medicos para distribuigao entre seus mem-
bros. Na Franga, o pagamento e efetuado a cada servigo pres-
tado, o que se assemelha mais ao que ocorre na pratica priva-
da, e o paciente deve arcar com uma proporgao do custo co-
nhecido como o ticket lyioderateur. Ou o paciente paga os ho-
norarios totais e recobra o saldo ou paga o valor do ticket e a
Caisse paga o resto, Os medicos preferem o primeiro metodo,
mas o segundo se torna cada vez mais popular. O valor do
ticket e calculado com base numa tabela de honorarios, mas,
usualfnente, os precos de tabela sao inferiores aos honorarios
realmente cobrados, de modo que o paciente tern de pagar
mais do que o total do ticket? Desse modo, o "mercado' pre-
valece contra o principio do "bem-estar".

Tentei mostrar alguns dos aspectos segundo os quads se
pode eittpreehder uma comparagao dos verdadeiros mecanis-

8 J. H. Richardson, Economic and Financial Aspects of Socfal Se-
curity, p. 67.

0 Servigo Nacional de Saiide (N. do T.).
9 Ronast e Durand, op. cit., pp. 262-268.
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mos de politica social em paises diferentes e devo, agora, re-
tornar a meu segundo tema, a interpretagao do sistema nas
mentes do Governo e do povo e o grau de consenso quanto aos
pontos-chaves no sistema social. Praticamente nao pode haver
duvida de que, na Inglaterra, os primeiros passos que levararn
ao novo caminho da politica social datam da primeiia decada
deste seculo, e as ideias que os inspiraram se desenvolveram
cerca de 25 anos antes. O fato crucial na historia inglesa e
que os servicos de bem-estar social, no seculo XIX, se desti-
navam a auxiliar nao aos pobres, mas aos indigentes, nao aos
necessitados, mas aos destituidos. O indigente era distinguido
de seus vizinhos por um status nltidamente definido pelo qual
perdia sua liberdade pessoal e seu direito ao voto. Uma dou-
trina sagrada do periodo preconizava que a assistencia aos
pobres deveria ter lugar fora do mercado e de maneira que nao
interferisse no seu funcionamento. O Estado do Bem-Estar
Social britanico representa a pr6pria antitese dessa concepcao,
e e por causa dessa antitese., que figurou explicitamente nas
controversias dos prim6rdios, que sua personalidade se tornou
tao marcante. A tradi?ao na Fran§a foi, acredito, diferente,
talvez devido ao papel mais proeminente desempenhado pelas
Igrejas e fundac&es religiosas para as quais assistencia aos po-
bres significava assistencia aos vizinhos e paroquianos. O Pre-
feito, como Fresidente do bureau de bienfaisance, era oficial-
mente designado como "representante" dos pobres e distribuia
os rendimentos da caridade privada bem como as doa9oes
municipals de menor monta. Um investigador na decada de
1890 observou que havia "um horror tradicional a qualquer
coisa que lembrasse o sistema ingles".10 A tradi?ao alema se
aproximava mais da inglesa. A assistencia aos pobres se in-
cluia na categoria de Fursorge e era diferenciada, como assi-
nala o Professor Boeltcher, das outras formas de politica social
e levava consigo um estigma e a perda do direito ao sufragio.11

Mas em nenhum dos dois paises houve a reacao intensa con-
tra o espirito da lei de prote9ao aos pobres que marcou os pn-
mordios da reforma social do seculo XX na Inglaterra. Em
ambos os paises, na verdade, a assistencia ao indigente ainda
possuia algo do cardter de multifinalidade que distinguia a lei
dos pobres ingle'sa antes de sua fragmentacao em 1929, mas
sem seu rigorismo. A aide sociale francesa oferece muito mais
do que auxilio em dinheiro ou em especie aqueles cujas neces-

E. GreenexBalcK Public Assistance of the Poor in France (1893).
p. 79.

31 Hans Rlchtei- ct alii, Die Soztalf-iiraorgerecht, p. 9.
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sidades nao sao atendidas por outros meios. Inclui servicos
prestados aos doentes, velhos, alienados mentais e aos sem
moradia por autoridades administrativas especiais. E a nova
Bundesssoziolhilfegesetz alema, que revoga a antiga legislacao
federal que dispunha sobre a Fursorge, e igualmente globali-
zante em seu escopo. Os resultados quase se assemelham a
uma especie de sistema de categorias sociais de tres niveis
composto daqueles acima do nivel de seguro, os segurados, e
aqueles abaixo do seguro., embora nao se deva equiparar esta
ultima categoria com o antigo conceito ingles de indigente.
No sistema ingles, houve quase que uma fusao completa em
virtude do principio de cobertura universal de Beveridge que
se seguiu a fragmentacao da Poor Law em 1929. Atualmente,
todos contribuem e todos se beneficiam num piano nacional

'de ajuda mutua, com a National Assistance como um suple-
mento e nao como uma alternativa. O sistema apresenta mui-
to em comum com o conceito alemao de Staatsbiirgerversor-
gung ao qual nos referimos acima, Isto significa que os servi-
§os prestados, em vida, pelo cidadao comum a comunidade sao
semelhantes aqueles prestados pelo soldado ou funcionario pii-
blico ao Estado, o que da origem a reivindicacoes de protecao
e assistencia semelhantes. A ideia emerge, como expHcam os
autores alema.es, quando o seguro social se afasta tanto dos
principles atuais que tanto faria se fosse transferido para a
area fiscal, e quando a assistencia social se libertou de macula
ou estigma ao ponto de se poder utilizar dela quando quer que
necessaria como uma fonte suplementar de auxilio, nao limi-
tada a qualquer categoria especifica de pessoa.12 Neste mo-
mento, ocorre a fusap ou integra9ao. Essa tendencia e visivel,
na Alemanha, no caso dos refugiados e, na Fran9a, no caso dos
salarios-familia. Na Inglaterra, tem-se observado um avango
significativo nesta dire9ao. Por estranho que possa parecer,
Lloyd George, no momento em que elaborava suas diretrizes
de seguro social em 1911, previu o tempo em que estas seriain
superadas e dariam lugar a uma concep9ao diferente dos di-
reitos do cidadao. Ele escreveu num memorando:

Seguro necessariamente expediente temporario. Num future
nao muito distante, espero que o Estado assuma inteira respon-
sabilidade pelo auxilio-doenga e desemprego... Pouco a pouco,
ter-se-a. consciencaa da obrigapao do Estado de fornecer empre"go

13 Peter Quanta, "Grundsatze der Versorgung, Versicherung und
Fursorge", em Erik Boettcher (ed.), Sozialpolitik und Sozialrefoi-nt,
pp. 229-236.
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ou sustento e esta sera aceita de modo honroso. O seguro, entao
sera desnecessario.13

S6mente o National Health Service tern tornado esta es-
peran9a realidade ate o momento.

E nessa concepgao das reivindicacoes de todos os cidadaos,
dirigidas nao ao Estado, mas a cada um, que encontro o con-
senso no que toca ao ponto-chave do Estado do Bem-Estar
Social britanico. Pertence mais a democracia do que ao socia-
lismo, mas a indicacao de sua natureza pode ser encontrada
na hist6ria das ideias socialistas e na rea9&o a elas. A expres-
sao foi empregada de maneira ampla na Inglaterra na passa-
gem do seculo. Poderia referir-se a um movimento revolucio-
nario de classe operaria inspirado pelo marxismo. Em seu li-
vro monumental, The Condition of England (1909), Master-
man disse da classe alta, ou "conquistadores", que "o me'do
dela, hoje ern dia, e o socialismo; socialismo que ela nao en-
tende, mas que apresenta como uma revolta dos ignorantes
mvadindo, subitamente, suas casas".14

Mas a ameaca nao foi tao seria a ponto de fazer do so-
cialismo uma ideia intocavel. Era um r6tulo que se ligava a
reformadores ou era muitas vezes aceito por estes como os
socialistas Tories, socialistas cristaos, socialistas radicais e mes-
mo, em certas ocasioes, os socialistas liberais. Joseph Cham-
berlain, tendo resumido o programa radical de 1885, afirmou:

Dir-me-ao amauha que isso e socialismo.. . Naturalmente
que e socialismo; a Poor Law e socialismo; a Education Act e so-
cialismo; a maior parte das realiza$6es municipals £ socialismo;
e cada ato de legistacao pelo qual a comunidade cumpre com
suas responsabilidades e obrigacoes para com os pobres e socia-
lismo, mas nao e por isso que sera mini.13

Esta e uma forma rude e primitiva do n6vo metodo cuja
essencia foi abandonar a nocao de assistencia social como algo
na fronteira da politica lidando com um pequeno grupo de
parias e substituir pela ideia segundo a qual a politica social
era uma parte integrante da politica total e se ocupava das ne-
cessidades normais de todos, ou quase todos, os membros da
sociedade. Como urn meio-termo entre o n6vo e o velho, en-
contramos frases como aquela proferida por Bismarck quando

i:t W. J. Braithwaite, Lloijd Georges Ambulance Wagon, pp. 121-122-
14 C, F. G. Masterman, The Condition"of England, p. 64.
15 S. Maccoby, The English Radical Tradition, 1763-1914, p. 201-
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falou do "direito que os homens tern a protesao quando, niio
por culpa pr6pria, se tornam incapazes para o trabalho".19 Com
isto, insinua-se que, na maioria dos casos, os pobres devem ser
culpados de sua pobreza, mas que ha aqueles que nao tern
motivo de estarem envergonhados de seu estado vergonhoso.

A proxima etapa no avanco introduz a ideia de solidarie-
dade ou integracao politica e social e solicita o reconhecimen-
to das reivindicacoes com base numa vida inteira de trabalho
util dedicado a sociedade. Podemos escutar o eco dessas as-
pira9oes nas palavras de Millerand em 1901, quando se refe-
riu ao "debito social" para com os velhos e afirmou: "Nao 6
possivel. .. que os velhos que cumpriram seu dever ao traba-
Ihar tfida a vida sejam abandonados pela sociedade a quern
serviram tao fielmente no momento em que nao sejam mais
capazes de trabalhar".17

E isto conduz a afirmacao do Ministro do Trabalho fran-
ces em 1922 ao comentar uma lei sobre seguro social: "O pon-
to essencial e que a sociedade como um todo deveria, nurn
espirito de solidariedade, auxiliar os trabalhadores assalaria-
dos a se defenderem Contra os perigos que os ameacam cons-
tantemente".18

Invoca-se a solidariedade para proteger uma classe na so-
ciedade contra os perigos que ameacam aquela classe apenas,

" os quais sao inerentes a ordem social e nao podem, aparente-
mente, ser eliminados dela. Isto nos lembra um exemplo mais
remoto de uma atitude semelhante encontrada entre os "Socia-
listas de Catedra" (KathedersoziaUsten) na Alemanha e ex-
ternada na literatura cldssica da Sozialpolitik. Esta, como as-
sinala o Professor Boertcher, era um cruzamento entre uma dis-
ciplina academica e uma politica social que objetivava nao
qualquer mudanca fundamental, mas apenas uma correcao das
falhas do sistema capitalista contemporaneo. Originou-se de
uma concepcao de sociedade dividida em grupos ou classes e
buscava meios de fortalecer a classe mais fraca, os trabalha-
dores assalariados, em sua luta contra a classe mais forte dos
empregadores.19 Mas os KathedersoziaUsten eram tambem pela
solidariedade. Gustav Schmoller, o principal porta-voz do gru-
po, afirmou que a fun5ao do Governo do seculo XIX consistia
em "resolver o conflito entre o quarto estado e as classes aci-

16 B. E. Shenfield, Social Policies for Old Age, p. 103.
17 C. W. Pipkin, Social Politics and Modem Democracies, Vol. II,

p. 174.
is ibid., p. 190.
19 Erik Boettcher, SozialpoUtik und Sozialrejorm, cap. I.
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ma dele e reincorporar, harmoniosamente, o quarto estado ao
organismo do Estado e da sociedade",2"

Serd que atingimos o ponto em que podemos dizer que o
sistema social britanico da decada de 1940 conseguiu um grau
ainda maior de integracao, que isto se combinou com um con-
senso excepcionabnente forte no que se refere ao significado
do sistema e que esta e a explicacao do fenomeno que chama-
mos de "Estado do Bem-Estar Social"? Esta e uma questao
por demais ampla para ser respondida aqui em detalhe, e
tudo o que posso fazer e indicar parte da evidencia que, se-
gundo se afirma, poderia justificar uma resposta afirmativa,
Em primeiro lugar, a Iegisla9ao da decada de 1940 finalmente
pfis fim ao antigo sistema de tres niveis dos independentes,
segurados e indigentes e foi saudada com entusiasmo por fa-
ze-lo. Tal nao ocorrera ainda em outros paises. Em segundo
lugar, a inspira9ao que despertou a opiniao piiblica quando
se- leu o Relat6rio Beveridge se baseava nos principios da
generalidade e universalidade ao inves do principio de uma
subsist6ncia garantida. Hubert Henderson sustentava que e"stes
eram principios bem diferentes e que, em verdade, nao havia
nenhuma relacao entre eles "a nao ser uma relaclo contradi-
t6ria".21 A subsist^ncia ou aboligao da necessidade era o obje-
tivo do antigo sistema a ser atingido atraves do seguro com-
plementado pela Poor Law, mas a universalidade era bem re-
cente. E, como sabemos, a garantia de subsistencia nunca se
consubstanciou, de modo claro, na legislacao e menos ainda
na administracao, mas a popularidade do Estado do Bem-Estar
Social sobreviveu. Em terceiro lugar, o verdadeiro simbolo do
Estado do Bem-Estar Social foi muito mais o National Health
Service do que o seguro-social ou mesmo os salaries-familia.
Numa pesquisa recente, verificou-se que 92% das familias en-
trevistadas afirmaram que o Health Service tinha sido de grari-
de valia, e 82% declararam que tinha sido de maior valia do
que qualquer outro service.22 O Health Service nada tem a
ver com relacoes de classe, pobreza, subsistencia ou com os de-
feitos do sistema capitalists, Caracteriza a humanidade em
luta contra os males naturais, como a medicina sempre o fez,
suprime o mercado econdmico e o substitui por um calculo de
necessidades, e aqueles que nao se distinguem daqueles que
recebem nao por uma sabedoria superior, uma moral mais

20 Gustav Schmoller, "Die Spziale Frage und der preussiche Staat",
'Pretusische JahrbUcher, XXXII (1873), p. 342.

21 H. D. Henderson, The Inter-War Yearsf p. 207.
22 P. E. P., Family, Needs and the Social Services, pp. 35-36.
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pura ou maior riqueza, mas por conhecimento e habilidade
professional. Isto, acredito, e o que ele representa na mente do
publico.

Em quarto lugar, o Estado do Bem-Estar Social da decada
de 1940 foi acompanhado pelo que se costumou denominar
um "periodo de conten§ao de salaries" durante o qual "o
T. U. C. fez o possivel para tentar angariar o apoio do movi-
mento sindical"23 e por uma incidencia muito baixa de dispu-
tas. Isto sugere que, no momento, o padrao de desigualdade
na distribuigao de renda podia ser aceito como inteligivel e
legitimo, dadas as condi9oes econ6micas e sociais que resulta-
ram do periodo de esfor9O comum e perseveranca comum du-
rante a guerra. Mas, se isso e significante, deve ser igualmen-
te significante o fato de que a tregua foi de pouca duracao e
logo cedeu lugar ao padrao familiar de reivindica9ao salarial
anual e greves freqiientes.

A mencao da guerra nos faz lembrar a importante ques-
tao do contexto historico dos varios sistemas nacionais de bem-
estar social. As experiencias dos tres paises foram bem dife-
rentes. A Franga, segundo o Professor Reynaud, emergiu das
provagoes da guerra com uma nova solidariedade oriunda da
resistencia e adotou a politica social quase que por unanimi-
dade; foi um elan e nao um compromisso. Desde entao, o
cenario politico tem sido muito conturbado e a confiari9a na
sabedoria dos Governos abalada. Mais de uma medida tem
sido derrubada por oposi9oes populates ou profissionais. Agora,
diz o Professor Reynaud, o periodo do debate ideologico esta
encerrado, e os topicos que provocam discussao sao tecnicos e
nao questoes de principio. Mas isto mais parece ser devido
nao ao fato de se ter alcangado um consenso solido, mas a
uma aceita9ao apatica do pr6prio mecanismo de previdencia
social, embora este nao seja bem entendido. Talvez isto seja
devido, em parte, ao interesse cada vez mais crescente pelps
problemas de desenvolvimento econ6mico tanto nas areas mais
avangadas da Fran9a quanto nas mais atrasadas. A Alema-
jiha, afirma o Professor Boettcher, reagiu fortemente contra
sua experiencia de Governo totalitario e, na verdade, contra
quase toda interferencia governamental nos afazeres privados
dos cidadaos. O estado de espirito era o de um liberalismo
politico e economico e, naturalmente, social tambem. A Eco-
nomia de Mercado Social era aceitavel, mas qualquer movi-
mento na dire9ao do Estado do Bem-Estar Social era encara-
do com suspeita. Entretanto, nao se podia resistir a pressao

The Times, 26 de Janeiro dc 1961.
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naquele sentido, associado, de modo particular, com a neces-
sidade de prover as vitimas de guerra e aos refugiados, Disso
resultaram, segundo Boettcher, uma confusao te6rica e uma
incoere"ncia na pratica. E a Alemanha tambem, como a Fran-
ca, concentrou seu esforco maximo no desenvolvimento eco-
n6mico.

Na Inglaterra, a hist6ria foi muito diferente. A solidarieda-
de cresceu, sem uma solucao de continuidade, durante a guer-
ra e os primeiros anos de paz. O Relat6rio Beveridge fpi uni
sucesso porque ofereceu, enquanto a guerra continuava, os
motivos pelos quais a na9ao estava em luta. Os objetivos de
guerra britanicos eram expresses em termos de justifa social.
0 Estado do Bem-Estar Social podia gozar de urn consenso
criado rapidamente. Mas o ponto crucial e, segundo penso, que
o Estado do Bem-Estar Social nasceu num mundo de austeri-
dade — de racionamento, contr6Ie de precos, alugueis tabela-
dos e casas requisitadas para dar abrigo aos desabrigados.
Nao que essas restricoes ao mercado livre f6ssem consideradas
boas em si mesmas e elementos desejaveis na nova ordem so-
cial. Algumas talvez e outras nao. Mas elas ofereciam, como
uma base para a legisla^ao do bem-estar social, uma sociedade
comprometida com a "participacao justa" e com uma distri-
buicao de renda real que se podia justificar racionalmente e
nao era o resultado imprevisivel das forgas supostamente ce-
gas de um mercado competitivo no qual cada um tinha o di-
reito de tomar para si tanto quando pudesse. Foi como parte
desse sistema de consume controlado que os sindicatos se abs-
tiveram de reivindica^oes salariais.

Pelos meados da-decada de 1950, a Sociedade de Auste-
ridade tinha desaparecido e a Sociedade Afluente tomava seu
lugar. Removeram-se as restricoes ao auto-enriquecimento e
ao consume competitivo, e contaram-se historias sensacionais
de salaries astronfimicos, ajudas de custo ilimitadas e ganhos
especulatiyos fabulosos no ramo imobiliario e outros. Os pre-
cos subiram, as reivindicacoes salariais se tornaram um acon-
tecimento anual e a inflacao privou alguns dos beneficios do
bem-estar de seu valor original; o vazio foi preenchido pela
National Assistance. Foi nessas circunstancias que os princi-
pios jfundamentais do Estado do Bem-Estar Social ficaram su-
jeitos a ataques. Os principals objetivos do ataque eram o prin-
cipio da universalidade no seguro social e as disposicoes de
determinados sen^os assistenciais gratis para todos. Argu-
mentou-se que a distribuicao de um volume consideravel de
renda real e monetaria atraves de urn sistema de administra-

O ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL 201

cao publica complicado poderia ser justiticada em tempos de
escassez, mas, em epoca de prosperidade, a produtividade cres-
cente deveria capacitar quase todos a atender suas necessi-
dades de seu proprio b61so e atrav6s do mecanismo do mer-
cado, reduzinob, assim, os senses de bem-estar social gratis
ou subsidiados uma vez mais ao nivel de uma atividade peri-
ferica. "Continuar aplicando-o (o principio de Beveridge) em
1960", disse um parlamentar conservador, "e tomar o remedio
depois de curada a doen^a", e Lord Hailsham perguntou se
um sistema de services sociais "condiciorjado pelo espetaculo
da pobreza vitoriana e do desemprego entre as duas guerras"
era o sistema ideal "para uma sociedade gozando de emprego
total nas condi9oes da metade do seculo XX". "Nao somos
uma nacao de pobres", disse o Sr. Butler, "somos uma nacao
pr6spera".24

Assim, parece que o Estado do Bem-Estar Social como o
conhecemos por volta de 1940 ou, ao menos, o consenso que o
sustentava, foi sufocado pela Sociedade Afluente. E talvez
pudessemos concluir que a Franca e a Alemanha ingressaram
na Sociedade Afluente sem jamais fazerem uma pausa para
estabelecer um Estado do Bem-Estar Social. Mas isto nao cjuer
dizer que as diretrizes britanicas do bem-estar social serao
abandonadas. Fez-se muito que, sem diivida, resistira ao tem-
po. Mas h& necessidade de um novo modelo. Talvez uma
caracteristica desse modelo possa ser prevista pelo piano de
pensoes progressivas do Partido Trabalhista. Talvez alguns
dos servi9os sociais piiblicos se assemelhem mais a industrias
nacionalizadas, tentando equilibrar seus orcamentos por meio
das contributes de seus clientes, Ou, talvez, o fracasso em
center a infla9ao causara um ret6rno a algumas das medidas
restritivas pr6prias do periodo de austeridade. Ou talvez, fi-
nalmente, entremos num daqueles interludios que ocorrem
entre periodos nos quais sistemas sociais rigidamente definidos
aparecem com personalidades proprias reconheciveis. ~..

2* Crossbow, outono de I960, p. 25, e verao de 1959, pp. 37-58.
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A SOCIEDADE AFLUENTE EM PERSPECTIVA

Adam Smith, como e do conhecimento de todos, assinalou
que a "China tern, por muito tempo, sido um dos mais ricos...
paises do mundo", mas "a pobreza das classes menos favore-
cidas da China ultrapassa em muito aquela das nagoes mais
miseraveis da Europa".1 A riqueza, neste sentido, nada tern
a ver com a afluencia que nos interessa. A afluencia a que
nos referimos deve ser amplamente difundida atraves da so-
ciedade e ser um atributo da grande maioria do povo. Mas
isso nao e tudo. O conceito de "Sociedade Afluente" do' modo
pelo qual foi desenvolvido (nem sempre sob aquela denomi-
nagao) pelos historiadores, economistas e sociologos suben-
tende nao apenas que a afluencia deve estar presente, mas que
deve_haver uma certa atitude comum para com ela. .0_CQiU-.

<^ceito se refere a motivagao bem como a. realizagao, a'valores
eticos bem como materials^

Afinnei, entre parenteses, que esse conceito aparece sob
varies nomes diferentes. O que isto significa e que, a despeito
de algumas diferengas quanto a enfase, a "Sociedade Afluen-
te" de Galbraith corresponde a "Idade de Abundancia" de
Jessie Bernard., ao "Estagio de Alto Consumo em Massa" de
Rostow, ao "Povo da Fartura" de David Potter e a "Fase de
Declinio Incipiente" de Riesman; e os primeiros tragos das
mesmas ideias aparecem na conhecida obra dos Lynds. Assim,
vemos que nosso conceito tern gozado de companhia muito
respeitavel. {Todos concprdam ̂ que_a^caracteristica central_da~

f Sociedade Afluente e o sistema de produgao em massa susten-_
(jraclo por uma procura em massanum^ altcTg sgmi^tg_cTescerite^

_ _ni^lr*Colno"~Je^sie~Ber;nard nota: "Numa epoca de escassez,
a existencia de uma classe de possuidores depende da existe"n-

i Adam Smith, The Wealth of Nations- (1880), p. 55.
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cia de uma enorme classe de nao-possuidores.., Numa era
de abundancia, por outro lado, a existencia de uma classe de
possuidores depende nao de uma enorme classe desfavorecida,
mas de uma classe de possuidores em expansao". A abundan-
cia "cria possuidores e possuidores de mais, ao inves de possui-
dores e nao-possuidores".2 Poder-se-ia criticar a fraseologia,
mas ninguem tern diivida quanto ao sentido. Todos concordam
tambem que uma enfase -extraordinaria (no sentido literal da
palavra) no consume caracteriza a Sociedade Afluente. Se-
gundo Porter, com o advento da abundancia, "imediatamente
a natureza vital da mudanga se torna aparente; o ponto mais
critico no funcionamento da sociedade se transfere da produ-
gao para o consume".3 Rostow emprega quase as mesmas pa-
lavras: "O equilibrio da atengao da sociedade, quando esta
atingiu e ultrapassou a maturidade, se^transferiu da oferta para
a procura, dos problemas de produyao para os de consume e
do~~bem-estar" social no sentido mais ample".4 Riesman natu-
ralmente expressou o mesmo pensamento em seus prqprios
termos peculiares: "Enquanto o tremendo jorrar de energia da
pessoa voltada-para-outra e canalizado para as fronteiras sem-
pre em expansao do consumo, a energia da pessoa voltada-
para-si foi canalizada incessantemente para a produgao".5

•A pessoa voltadaipara-outra e, obviamente, o habitante tipico
da sociedade afluente._^
" Galbraith, entretanto, chega a enfase no consumo por um
caminho diferente. file a concebe como um fenfimeno secun-
dario derivado do fendmeno basico da glorificagao da produ-
gao. Segundo Galbraith, a produgao eficiente veio a ser o in-
dice universalmente aceito de realizagao economica. Progres-
so significava apenas produzir mais — e sempre mais e mais.
"A produgao", e Galbraith quern escreve, "permanece o centro
de nossos pensamentos".6 Mas nao se pode tratar a produgao
inteiramente como um fim em si mesmo; o produto deve ser
consumido. De"sse modo, o consumo se transforma, num des-
locamento do epicentro, na principal preocupagao imediata da-
queles que dirigem o sistema economico. £ a preocupagao
principal deles porque, com a capacidade de produgao cons-

2 Terceiro Congresso Mundial de Sociologia, Transactions, Vol. Ill,
p. 27.

3 D. M. Potter, People of Plenty, p; 173. •
. * W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth, p. 73. (N. do

E.: traduzido para o portugues e publicado sob o titulo Etapas do
Desenvolclmento Econdmico por Zahar Editfires, Rio, 3.a ed., 1966.)

3 D. Riesman, The Lonely Crowd, p. 79.
6 J. K. Galbraith, The Affluent Society, p. 97.
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I tantemente acima do nivel de output, e mais facil aumentar a
\ producao do que estimular o consumo. Assim, chegamos a si-
/ tuacao na qual, segundo Galbraith, "necessidades crescentes

/ sao criadas-pelo processo-pelo qual sao satisfeitasl', o que equi-
\ vale a dizer que novos prqdutos, JLm'edi'da que ingressam no

padfao'de vida social, se tornam dbjetos de desejo daquelea
( que lutam para imitaf seus vizinbos, e o processo com6~uiri
Ctodo ^mensamentejortalecido pela prop^gHda, canroanhas
l_de relacoes publicas e s^stemas de compra a_credifa7 Percival

e Paul Goodman, ao escreverem alguns anos "antes de Gal-
braith, foram ainda mais expKcitos no que toca as conseqiien-
eias dessa situa£ao. "Ao laao de uma produsao em expansao
planejada", afirmam, "deve haver uma procura em expansao
planejada"; nao bastava deixar isto nas maos dos propagandis-
tas. A producao sofrera porque os anseios de "emulacao, osten-
ta§ao e prodigalidade" nao eram suficientemente fortes ate que
as exigencias de guerra restabeleceram o equilibrio. "Entao,
invertamos a analise e sugiramos como, mesmo em tempo de
paz, os homens podem ser tao eficientemente esbanjadores
quanto possivel".8 Essa apresentacao um tanto excentrica do
problema concorda, no que toca a seqiiencia historica dos even-
tos, com o quadro apresentado por Rostow. As primeiras ten-
tativas de consumo em massa nos Estados Unidos datam da
grande prosperidade da decada dos vinte, tentativas estas que
esbarraram na depressao. As enormes exigencias de guerra pro-
vocaram um reimcio do movimento, e este continuou no perio-
do de pos-guerra, acumulando energia todo o tempo, Os pri-
mordios foram observados pelos Lynds, em Middletown. "Hoje
em dia", escrevem os Lynds, "Middletown vive a custa de uma
economia de credito que'esta ao alcance, de alguma forma ou
de outra, de quase toda familia da comunidade". E os Lynds
chamaram a atencao para o efeito sutil que isto exercia sobre
a maneira de viver da classe empresarial, induzindo-os "a vo-
tar nos republicanos, a adotar o gdlfe como recreacao, e a
abster-se de 'excentricidades', isto e, de qualquer comporta-
mento atipico". Ja em 1890, a imprensa local anunciara que
a "propaganda e para o comercio o que o fertilizante e para
a agricultura", mas a transformacao da fun5ao da propagan-
da de atrair procura para a de criar procura ainda era coisa
do future. Mas ha um torn indubitavelmente galbraithiano na
afirmacao do principal jornal local em 1925 segundo o qual
"a maior importa'ricia do cidadSo norte-atnericano nao ^ mais

A SOCIEDADE AFLUENTE EM PERSPECTIVA 205

ibid., p. 124.
Commimitas, pp. 61-62.

a de cidadao, mas a de consumidor. O consumo e uma ne-
cessidade nova".9 Isto nao implica que alteremos nossa opiniao
de que a Sociedade Afluente, na sua maturidade completa, 6
um fen6meno do pos-guerra.

Chegaremos a mesma conclusao se examinarmos mais de
perto o problema dos motives que inspiram o consumo. Vere-
mos logo que ha uma distin9ao nitida a ser feita entre o consu-
mo conspicuo de Veblen e o consumo em massa de Rostow
ou o quadro semelhante tracado por Galbraith. 35 a diferenca
entre o atributo especifico de poucos e o comportamento tipi-
co das massas. Poder-se-ia, de fato, quase dizer que o que
prevalece na Sociedade Afluente e o consumo nao-conspicuo,
isto e, que o esforco de consumir deriva de um- desejbcte"seF"
igual aos nossos vizinhos e nao conspicuamente diferente deles.
Ha, no minimo, razao suficiente nesta id&a para fazer com que
duvidemos do ponto de vista comumente expresso de que a
moderna sociedade norte-americana — e a inglesa tambem —
e de natureza essencialmente competitiva. £ 16gico que o ato
de vender, operando atraves de propaganda de alta pressao,
e competitivo. Mas sera o consumo competitivo tambem? Pot-
ter, tenho certeza, insinuou que sirri quando afirmou que o
"carater norte-americano e, em grande parte, um grupo de
respostas a uma situacao especialmente competitiva".10 Mas
ele tinha em mente influencias a longo prazo e nao apenas a
sociedade do pos-guerra. Riesman, profundamente preocupa-
do em determinar, com exatidao, a significancia da passagem
do dominio da personalidade voltada-para^si para o da perso-
nalidade voltada-para-outra, estabelece diferenciacoes sutis no
que toca a propensao a consumir. "O consumidor conspicuo",
afirma Riesman, "se lan§a a um tipo externalizado de rivali-
dade, indicada pelo uso que Veblen fez de termos tais como
"ostentivo", "emulativo", "conspicuo" e o resto de seu voca-
bulario irfinico. O consumidor voltado-para-outro pode com-
petir de um modo que parece ser o mesmo, mas somente ate
o ponto em que seus iguais o impelem aLfagfe-lo.ySeu desefo
de sobressair, como seria de se esperar devido ao seu modo de
socializacao pelo grupo de iguais, e muito atenuado".11

Entretanto, como Riesman faz questao de admitir, issb nao
elimina completamente o elemento de rivalidade competitiva
da situacao. Ha uma area fronteirica de "inovacao marginal"
na qual um minimo de consumo diferenciado nao £ s6mente

3 R. S. e H. M. Lynd, Middletown, pp. 46, 47 e
!<> Potter, op. cit., p. 60.
11 Riesman, op. cit., p. 123.
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permitido, mas recompensado com popularidade crescente. De
modo geral, tambem, pode-se dizer que ha um desejo ardente
de estar na moda, de possuir todos os simbolos visiveis e exter-
nos de participacao no grupo, e tambem de elevar o proprio
nivel de consumo quando os outros O'fazem, embora na ori-

| gem seja uma motivacao produzida em massa, quando em ope-
'ragao se trata de uma motivasao individual. Pode evocar urn
egoismo mercenario e um espirito de rivalidade ao tentar obter
tudo antes que outros o facam. E nao se deve esquecer que
a Sociedade Afluente e uma sociedade que encerra um alto
grau de mobilidade social, e que mesmo seus habitantes do
tipo voltado-para-outro estao, quase sempre, determinados a
nao apenas manter-se em pe de igualdade com os Jones, mas
a igualar-se aos Robinsons.

Em nossa sociedade, as rendas sao extensivamente padro-
nizadas por meio de escalas de salaries estabelecidas pelo
Governo central e local para suas hordas de empregados, on
fixados por acordo coletivo entre empregadores e sindicatos;
seria surpreendente se esta enfase em ganho pessoal nao esti-
mulasse uma disposigao de procurar meios de conseguir acres-
cimos ao que os sistemas de remuneracao padronizados pres-
crevem. Um dos meios de se fazer isso e atraves das boni-
ficagoes de trabalho em turnos e boras extras. Ferdynand
Zweig, em seu recente estudo, The Worker in an Affluent So-
ciety, nota que a atitude para com horas extras e a resultante
de duas f6rcas contradit6rias, representadas pelas seguintes
afirmagoes:: "Todo mundo aprecia horas extras; as horas extras
e que fazem a diferenga"; e "Ninguem realmente gosta de horas
extras; e um mal social". Ambas as afirmacoes sao verdadeiras,
mas a primeira se refere a "dinheiro extra" e a segunda, a
"trabalho extra". E, em pagina anterior, Zweig havia observado
que em nossos dias "6 dinheiro, dinheiro todo o tempo".12

Outros, e talvez ainda mais populates, meios de alcancar o
mesmo resultado sao a especulacao e o ]6go, incluindo titulos
da divida publica do Governo e das empresas solidas e pal-
pites de futebol, ou varias formas de apostas, algumas dentro
e outras fora da fronteira da legalidade.

Encontra-se evidencia d£sse modo de adquirir bens em
todos os niveis da hierarquia social. Douglas Jay, num capi-
tulo intitulado "The Windfall State",13 descreve os meios pefos
quais os membros do mundo de negocios esperam receber niana
do ceu em forma de ganhos de capital e outras bonifica9<5es

13 F. Zweig, op. cit., p. 70.
13 Socialism in the New Society, capitulo 21,
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que caem, hoje em dia, tao indiscriminadamente em suas maos
j que nao podem ser consideradas como recompensas por ser-
j vicos excepcionais. Isto fez com que pelo menos um membro

da extrema direita do Partido Tory se batesse contra expe-
P dientes que sao utilizados "para alcangar um padrao de vida
I que nao possui nenhuma rela§ao com a renda sdbre a qual
'' o imp6sto 6 pago", gragas a "ganhos de capital; ajuda de

custos; carros e combustiveis gratis; casas financiadas; mem-
bros da familia em empregos ficticios desde diretores at6 escri-
tur£rios; casas residenciais registradas como escrit6rios; empre-
gadas domesticas pagas pela empresa; telefones gratis; viagens
comerciais espurias ao exterior — a lista nao tern fim e ate os
anuncios ja trazem "... alem de condugao propria gratis e
os beneficios usuais".14 E numa recente pesquisa sdbre pou-
panga e investimento, verificou-se que aqueles a quern se per-
guntou porque compravam agoes raramente mencionaram os
dividenabs como atra9ao. Citavam "ganhos de capital", "lucres
isentos de impostos", "fazer dinheiro" ou apenas 'pelo risco".15

Ferdynand Zweig, ao analisar um nivel inferior na escala
social, afirma que "a tendencia mais surpreendente e o cres-
cimento dos instintos aquisitivos da maneira pela qual sao
expresses pelo comportamento na loja. O valor dado ao di-
nheiro desempenha um papel cada vez mais crescente na ati-
tude do homem para com seu trabalho". £ste e o resultado
da "revolugao das expectativas crescentes" com seu foco sobre
QS bens de consumo duraveis. E Zweig conclui com a seguinte
passagem: "A sociedade aquisitiva conseguiu expandir suas
frontekas e converter seus antagonistas naturais ao seu credo.
Parece que somente agora a sociedade aquisitiva amadureceu,
alcancando uma uniformidade e regularidade que dificilmente
poderiam ter sido previstas hd uma gera9ao passada".16 Final-
mente, Fyvel, em seu estudo fascinante The Insecure Offenders,
pisando fora das fronteiras da sociedade respeitavel, acha entre
os deliriqiientes e seus sucessores o mesmo espirito aquisitivo.
E o cousumo que os incita, caracterizado por suas vestimentais
caras e sempre renovadas, uma forma de consumo que, embora
convencional para o grupo, 6 suficientemente conspicua para
o elemento estranho.

Sera que esses pesquisadores estao exagerando? Estarao
tendo uma ideia deformada da realidade? Pode ser que sim,
mas nao se deve deixar de lado suas observagoes por motivos
de somenos import&ncia. Nao e somente nos trabalhos dos

14 Carta de H. J, Rickey em the Times, 27 de piarso d* 1962.
is The Times, 21 de margo de 1962.
18 Zweig, op. cit., pp. 68, 206 e 21S.
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•autores ingleses que se encontram essas 'referencias a uma ques-
tao de moral. Nos Estados Unidos, na decada de 1950, o

Conselho Federal das Igrejas patrocinou uma serie de estudos
sobre o tema "A Etica e a Vida Econdmica". Um deles, editado
e apresentado por Elizabeth Hoyt, se inicia com a sentenca-
"Os norte-americanos se defrontam com um ndvo tipo de pro.
blema — o rapido aumento da renda^, e e evidente que o
assunto da s&ie acima mencionada ra os perigos eticos da
afluencia. Nao desejo sugerir que a Sociedade Afluente seja
um alegre campo de cacada para o dem6nio no qual os ho-
mens caem vitimas da tentagao assim como as frutas maduras
caem das arvores. Mas acredito que seja errado subestimar
este problema etico. Anthony Crosland disse recentemente que
os socialistas "podem", de modo justo, atacar o preconceito
vulgar favorayel ao interesse privado nao-regulado que e" uma
das caracteristicas de nossa sociedade em prosperidade. Nao
devem, entretanto, atacar esta sociedade em todos os seus as-
pectos... Qualquer socialista normal se regozijara com a di-
lusao da afluencia material". Ate este ponto, posso concordar
com ele. Mas quando afirma que essa afluencia favorece a
liberdade pessoal, justiga social, uma sociedade igualitaria, um
antipaternalismo democratico,17 acho que devo fazer ressalvas.
Essas bensaos nao decprrerao automaticamente da afluencia.
Na yerdade, acredito que ,o conflito e"rico entre a diretriz pii-
blica e a aquisitividade privada permeia alguns dos mais im-
portantes problemas sociais de nossa epoca.

Ate agora estive contemplando a Sociedade Afluente sob
a^perspectiya de parte da literatura — na sua maior parte
iiorte-americana — £ qual o conceito deve sua existencia. Antes
de analisa-Ia sob uma perspectiva diferente, quero que graven*
em suas mentes tries aspectos que derivam daquilo que eu
disse que ,ter£ um papel importante a desempenhar quando
'aplicarmos o conceito ao assunto que mais nos interessa nesta
Conferencia^ principalmente os problemas sociais de nosso
prio pais.

. Q primeiro se origina da suposta concentra?ao da S
dade Afluente na satisfa^ao de necessidades as quais, por defi-
m'cao, nao sao basicas, uma vez que tais necessidades sao, era
grande parte, criadas pelo processo de produ?ao em si, auxi-
liado pela propaganda de alta pressao. Esse estado de coisas,
com o estado de espirito que o acompanha, deve ser compa-"
rado e eontrastado com a preocupacao com a pobreza, subsis-
t^ncia basica e o padrao minimo que dominou muito de nosso

37 C. A. R. Crosland^ "The Future^ of the Left", em
jnarp de I960, p. 12,
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pensamento sdbre a politica social desde os dias de Booth e
Rowntree e dos primeiros fabianos ate a epoca do relat6rio
Beveridge e o Estado do Bem-Estar Social. Essa perspectiva
parece agora estar ultrapassada, e ha o perigo de que pbssa-
mos, ao abandona-la, repudiar, ao mesmo tempo, o aparato
total do qual foi a fundacao original ao inves de procurar
adaptd-la as novas circunstancias. Ha tambem, e I6gico, ma-
neiras sutis pelas quais a mudan5a de enfase afeta o sistema
de prioridades que guia o nosso julgainento e nosso modo geral
de olhar para as coisas. Notei recentemente, em afirma§oes
que sustentavam uma reivindicacao por melhores salaries,
que o que se ressalta nao e tanto a parcela miseravel recebida
por aqueles das classes menos favorecidas quanto o baixo teto
que marca a altura maxima a qual aqueles situados no topo
podem ascender, fi como se alguem primeiro determinasse o
dado mais elevado e calculasse o resto da escala a partir da-
quele ponto.

O segundo aspecto se origina no evangelho segundo Gal-
braith. Galbraith. argumenta, como expliquei, que a produ?ao
permanece o centre de nossos pensamentos na Sociedade
Afluente, e que a necessidade de estimular o consume surge
quando a capacidade de produ9ao supera a procura efetiva.
Esse ponto de vista e apresentado como uma observagao his-
t6rica, nao como uma dedu9ao teorica. Descreve o que ocorreu
nos Estados Unidos. Naquele livro um tanto curioso que citei
acima, Percival e Paul Goodman mantem que, na decada
anterior a guerra, "a instalagao industrial americana funcionou,
muitas vezes, a menos de 50% de sua produtividade; nao
obstante, a produ5&o excedia at£ mesmo os generosos padroes
minimos de consumo".18 Acho um pouco dificil aceitar-se essa
estimativa, mas o fato persiste que, na cena norte-americana
da origem da Sociedade Afluente, a produgao e vista como
superior ao consumo, ao passo que n6s, ingleses; ouvimos,
repetidas vezes, que estamos prestes a enfrentar um serio pro-
blema porque, em nossa Sociedade Afluente, o consurhp, de
modo constante, supera a producao.

A terceira observagao encerra um aspecto etico. Alega-se
que, a medida que a afluencia nacional aumenta, os va]6res
que governam os pensamentos e as ac.oes se tornam mais mate-
rialistas; alem disso, muitas pessoas se tornam presa do egpismo
e da aquisitividade. Nao e minha intengao julgar as virtudes
ou defeitos morais de meus semelhantes. Meu interesse pelo

18 Commitiiitas, p. 60.
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assunto e um tanto diferente e mais precise. £ uma questao
de legitimidade versus uma forma suave de anomic. Se, por
um momento, fizermos uso de modo riidimentar da tecnica
do "tipo ideal", podemos entrever uma sociedade na qual tfidas
as recompensas recebidas pelo trabalho realizado, servigos pres-
tados ou dinheiro investido sao determinadas pela referenda
a principios geralmente aceitos. Conseqiientemente, as dife-
rencas de renda sao tamb£m reguladas dessa maneira. Em
tais circunstancias, todas as reivindicagoes a riqueza ou bem-
estar teriam de estabelecer sua legitimidade antes que pu-
dessem ser atendidas, Eclosoes siibitas de consumo conspicuo,
indicativas de aumentos repentinos da renda ou propriedade,
seriam olhadas nao com admiragao invejosa, mas com pro-
funda suspeita. Talvez, algumas fortunas inesperadas fossem
permitidas como legftimas, mas estas seriam em pequeno nii-
mero e da menor importancia. Sem duvida, tal sistema —
tenho em mente uma sociedade democratica e nao totalitaria
— acarretaria alguma redistribuicao da renda pelo Estado e
uma generosa provisao de servos assistenciais. Somando tudo
isto, e passando sorrateiramente do "tipo ideal" ao programa
do Partido, poderiamos chama-Io um sistema de participagao
justa e ajuda mutua.

Agora, comparemos esse quadro com o outro, o quadro
da anomie economica suave, Neste, encontramos uma ordem
social baseada na premissa maior de que a livre concorrencia
e a iniciativa individual sao os bens mais estimados e que,
desde que nao haja uma quebra da lei clara e demonstravel,
o direito a tudo ganho por esses meios e legitiino. Os motos
de tal sociedade sao: "achar e manter para si", "o que tenho,
guardo para mim", "posso fazer o que bem entender com o
que e meu", e assim por diante, todos subentendendo que o
simples fato da aquisicao (uma vez mais, assumindo a lega-
lidade formal) e prova tanto de merito quanta de direito.
O que falta e o conceito de legitimidade baseado num prin-
cipio de justiga social. Eclosoes subitas de consumo conspicuo
sao nao somente admiradas do ponto de vista individual, mas
coletivamente consideradas como indices seguros de prosperi-
dade nacional. Chamo a isto de anomie econdmica porque,
em suas formas mais extravagantes, a distribuigiio de riqueza
desafia a analise 16gica, nao faz senu'do e nao se ajusta 'A
nenhum padrao desejavel. £ "suave" porque a vida social, em
sua esse'ncia, prossegue de modo ordeiro, e o grosso da popii-
lagao pode estar "aproveitando a vida".

Tendo indicado o contraste, deixem-me agora destruir uma
parte substancial dele, Uma vez que o primeiro tipo de socie-
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dade e uma sociedade democratica livre, com uma ampla
diferenciagao de rendas e uma hierarquia de status social, ao
passo que a segunda 6, de modo geral, ordeira e cumpridora
da lei e atende, atraves de servigos publicos, as necessidades
dos econfimicamente frustrados ou necessitados, as diferencas
externas e visiveis entre suas respectivas condigoes de vida
podem parecer diminutas. Mas, acredito, as diferencas entre
suas filosofias de vida sao grandes e significativas. E sao
estas as diferencas entre as filosofias do Estado do Bem-Estar
Social e da Sociedade Afluente. Nao quero dizer que o Estado
do Bern-Estar Social jamais possa ser afluente ou que a Socie-
dade Afluente nao ofereca servigos previdenciarios. O que ha
e que muitos problemas dificeis surgem quando se tenta casar
as duas filosofias sociais que se contrastam numa sociedade
que e considerada por metade de seus habitantes como um
Estado do Bem-Estar Social e pela outra metade como uma
Sociedade Afluente quando, na verdade, nao e nenhuma das
duas coisas.

E com esse pensamento em formagao, mas um tanto enga-
nador, permitam-me voltar a minha segunda perspectiva — a
exempliricada pela historia inglesa. Iniciarei por um ret6rno
de cem anos ao passado, isto e, a epoca dos vitorianos. £ste
foi um periodo que, segundo Asa Briggs, possuiu uma "real
unidade propria". Seu estado de espirito, afirma Briggs, foi
condicionado por cinco fatores principals: prosperidade — "os
ceus raramente estavam nublactos"; seguranca nacional — "a
Inglaterra dominava os mares"; confianga nas instituigoes —
"nunca abalada seriamente"; um codigo moral comum —
"baseado no dever e autocontrole"; e a crenga na investigagao
e discussao livres.19 Em fungao das categorias que estou em-
pregando, tal sociedade podia ser classificada como uma socie-
dade que acreditava ser uma Sociedade Afluente, mas que
estava enganada. O pais era rico e poderoso em relagao aos
padroes da 6poca, embora nao houvesse a ampla distrtbuicao
da riqueza e os habitos pr6digos do periodo atual. Era a
oficina do mundo, o lar da Hberdade e da democracia e um
paraiso de paz interna. £ 16gico que havia os pobres, mas
sabemos, com a maior das certezas, que estavam do nosso
lado. Havia, tambem, os miseraveis, mas estes representavam
para o povo daqueles dias apenas um problema periferico e,
segundo se esperava, temporario. A maioria deles era consi-
derada como vitima do proprio fracasso, e nao havia motivo
para crer que este seria transmitido a pr6xima geragao. Uma

ifl A. S. Briggs, Victorian People, pp. 16-17.
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rigorosa Poor Law, pensavam, e habitos de poupanca difun-
didos, auxiliados pelas oportunidades que a prosperidade ofe-
rece, deviam evitar aquilo.

Mas o que mais impressiona e a resistencia obstinada
deles ao crescente volume de revelacoes s6bre a miseria, cruel-
dade, falta de higiene e pobreza gerais que existiam no porao
de seu edificio grandioso e luxuoso. Somente uma creiisa de
que esta sociedade pertencia a um tipo nfivo, no qual estas
coisas constituiam uma angustia passageira e diminuta, po-
deria ter sustentado sua confianca por tanto tempo em face
da evidencia que negava suas premissas basicas. files tremiam
a medida que cada nova revelacao os chocava, classiftcavam
a situacao de "intoleravel", nomeavam comissoes de inquerito
e ate aprovavam algumas leis usualmente ineficientes, mas
nao faziam nenhuma tentativa seria de incorporar elementos
novos na textura do sistema social com o qual estavam tao
satisfeitos ou de modificar a crenea que servia de base a seus
pensamentos. Quando digo "eles", refiro-me ao grosso do pu-
blico e aos politicos. Como Oliver MacDonagh assinalou num
artigo importante, uma "revolucao no Governo" ocorria em face
de uma oposi£ao consideravel dentro do sistema administrative
que finalmente ocasionou a substituicao da crenca de que os
males socials podiam ser sanados pela legislacao apenas pela
percepgao que se deve ter de uma acao a longo prazo, continua
atraves de um corpo profissional executivo permanente. Mac-
Donagh denomina isto "um n6vo e mais ou menos conscience
fabianismo" e afirma que este ja havia dado origem a um
minimo de coletivismo antes do "colapso geral e catastr6fico
do individualismo politico no ultimo quartel do seculo XIX".2"
Asa Briggs expressa a mesma opiniao em geral quando afirma
que a unidade do periodo medio vitoriano e ilusoria. Escon-
dia falhas e atritos que, no devido tempo, destruiriam o sen-
timento de confianga. Finalmente, revelacoes de repercussao
ampla e incidentes que encerravam ameafas mais serias a paz
de consciencia deles abalaram a complacencia dos vitorianos
e abriram caminho para os reformadores radicals. Revendo a
perspectiva da historia, podemos ver que a politica que entrou
em acao ap6s 1906, inspirada pelas ideias que se formaram
no quarto de seculo anterior, iniciou o movimento que levou
eventualmente a legislacao da decada de 1940. Assim, a pri-
meira Sociedade Pseudo-Afluente feneceu antes dos ataques do
Estado do Bem-Estar Social que agora, por sua vez, est£

20 O. MacDonagh, "The Nineteenth Century Revolution in Go-
vernment", em The Historical Journal, 1958, pp. 60-63.
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enfrentando os ataques da segunda, mehos pseuda, mas ainda
nao tao genuina Sociedade Afluente das ae"cadas de 1950 e
1960.

Uma caracteristica notavel dessa historia e a vigorosa
oscilagao do pendulo de um lado para outro. A auto-satis-
fagao dos vitorianos nos choca hoje em dia como cabotina.
Mas os gritos triunfantes dos arquitetos do Estado do Bem-
Estar Social eram tambem um tanto imoderados. Tomemos,
por exemplo, este trecho de um discurso de Lloyd George
pronunciado logo apos a aprovagao do National Insurance
Act. file estava, evidentemente, falando no Pais de Gales.
"Posso ver o Old Age Pension Act, o National Insurance Act
e muitas outras leis em seu caminho, descendo como brisas
das colinas de meu torrao natal, varrendo os vales cheios de
orvalho, e soprando as nuvens para longe ate que os raios do
sol de Deus tenham penetrado a janela ihais estreita".21 Isto
soa um tanto comico para nos, e o deixamos de lado como
algo tipico da oratdria de uma epoca passada. Mas quando
passamos para o Relatorio Beveridge e para o estabelecimento
final do Estado do Bem-Estar Social, devemos ficar igual-
mente surpresos, embora nao do mesmo modo, com a drama-
tica apresenta5ao do programa e com as emocoes profundas
que despertou. O Relat6rio e, sem duvida, uma obra-prima
tecnica, ma's isto em si nao pode explicar por que foi saudado
como o manifesto de uma nova ordem social. Tornou-se um
best-seller tanto aqui quanta no continente europeu, foi ofe-
recido as tropas para mostrar aquilo pelo qual lutavam e
apreendido apressadamente por ordens do Ministerio da Guer-
ra (o que, segundo Beveridge, selou o destino de Churchill
na eleicao geral) e, como nos diz Lady Beveridge, foi descrito
pelo Arcebispo de Cantuaria como "a primeira vez que algu&n
se tinha decidido a corporificar o espirito total da etica crista
numa Lei do Parlamento".22 Mas o que continha o Relat6rio
alem de pianos para por ordem na selva da administracao so-
cial? Um cetico poderia responder que o Relatorio prometia
a cada homem, mulher e crianca do pais que, se por qual-
quer motivo tivessem de enfrentar dias amargos, o Estado Ihes
daria a ajuda suficiente para que continuassem a equilibrar-se
na corda bamba da pobreza ate que a situacao melhorasse.

Mas, e 16gico, o Relatorio prometia muito mais do que isso.
Sem duvida, a sinceridade e o entusiasmo do proprio Be-

veridge e sua linguagem figurada sobre o ataque aos cinco

21 Herbert du Parcq, Life of David Lloyd George, Vol. IV, p. 80.
22 W. H. Beveridge, Power and Influence, p. 332, e Janet Beveridge,

Beveridge and his Plan, p. 135.
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gigantes da Necessidade, Doenga, Ignorancia, Falta de Hi-
giene e Ociosidade, explicam, em grande parte, o tremendo
irhpacto do Relatorio. Mas isso e apenas parte da explicagao.
Inicialmente, devemos acrescentar as medidas de seguro social
elaboradas por complete no Relat6rio as tres premissas s6bre
as quais se assentaram as propostas de maneira explicita, prin-
cipalmente o salario-familia, um service de assistencia medica
nacional e o emprego total da mSo-de-obra ativa. E, deviamos,
por boa medida, acrescentar tambem o Education Act. Adicio-
nemos tudo isto ao salario minimo universal e teremos algo
realmente muito substancial, algo que poderia, de modo legi-
timo, ser considerado como o precursor de um nova fase de
nossa hist6ria social. Mas, acima de tudo isto, devemos re-
conhecer que a impressEo de uma nova aventura foi alimentada
pelas experiencias comuns de uma nacao unida num esfdrco
de guerra supremo e convencida de que este esforco nao seria
em vao. Nao importa o que acontecesse, a paz iniciaria uma
nova fase de alguma especie, E, alem disso, devemos relem-
brar que as medidas descritas ou previstas no Relatorio Be-
veridge foram postas em vigor durante um periodo de escassez
quando melhor se poderia descrever a Inglaterra como uma
Sociedade_de Austeridade.^Utilizo este termo para caracterizar
uma sociedade que, quanclo face a escassez, impoe a si mesma
um regime que exige auto-sacrificio no interesse comum. Se
administrada de maneira adequada, transforma-se numa socie-
dade regida pelos principios da participacao justa e ajuda
rmitua e pelo que denominei de legitimidade das recompensas
econ6micas. Nao quero dizer que estes principios possam ser
aplicados s6mente numa Sociedade de Austeridade, mas que
devem ser aplicados nela, se a sociedade em questao e demo-
cratica, unida e fiel a lei. Assim, podemos afirmar que a lin-
guagem de Beveridge foi justificada porque ele estava a
anunciar a passagem para um Estado do Bem-Estar Social
composto de seus proprios pianos de seguro e assistencia, de
t6"das as outras medidas que mencionei mais o espirito nacio-
nal excepcional fomentado pela guerra e a situagao que se

,seguiu. O estado de espirito popular foi tao importante na
jdecada de 1940 quanto tinha_sjd6 na de 1850.)

-E"~cr pendulo oscila uma vez mais e vozes clamam para
que joguemos fora os fragmentos. E 6bvio que nossos pro-
blemas sociais de hoje devem muito de sua natureza a essas
oscilagoes de um lado para o outro — da auto-satisfacao infla-
cionada dos vitorianos a exagerada glorificagao da reforma
social radical e do mecanismo do Estado do Bem-Estar Social
e desse ponto de ndvo a crenga infundada de que finalmente
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nos tornamos um representante genuino da Sociedade Afluente
na qual a pobreza e realmente apenas um fenomeno peri--
ferico. Erigimos o Estado do Bem-Estar Social em um idolo
a ser adorado — ou alguns de nos o fizemos — como um mo-
numento mostrando os cinco gigantes de Beveridge sendo der-
rubados de seu pedestal. E, agora, alguns dentre nos come-
garam a adorar outro monumento coroado por um objeto que
comega a assemelhar-se a um bezerro de ouro. A antitese
entre os dois objetos de adoragao foi certamente acentuada
pela associagao do primeiro com o periodo de austeridade —
o qual poderia ser considerado um acidente historico — e
nosso salto abrupto para segurar o segundo. Mas o cheque
entre os principios que regem os dois sistemas, entre legiti-
midade e aquisitividade., e, segundo acredito, real. E, ainda
assim, a situagao nao pode de modo algum ser resolvida pela
vit6ria de um sobre o outro. Nao retornaremos a austerictade
nem abandonaremos o bem-estar social. O azeite e o vinagre
para nossa salada politica tern de se combinar para formar
um m61ho apetecivel, e espero que esta Conferencia23 nos
possa auxiliar a encontrar uma batedeira apropriada para essa
rinalidade.

Analisei a Sociedade Afluente sob duas perspectivas dife-
rentes — aquela oferecida pela literatura, na sua maior parte
norte-americana, na qual o conceito foi desenyolvido, e a outra
que nos e dada pelo panorama da historia inglesa, Concluirei
fazendo umas poucas observagoes consequentes s6bre os pro-
blemas com os quais esta Conferencia se ocupa, tendo sempre
em mente que minha tarefa, nesta altura dos traballios, con-
siste em langar perguntas e nao em tornar o problema mais con-
fuso ao tentar responder a tais perguntas antecipadamente.

Mencionei uma circunstancia que provavelmente afetara
todos, ou quase todos, os nossos problemas sociais quando
afirmei que a nossa nao e uma Sociedade Afluente genuina.
Isto se deve, como expliquei, ao fato de ter ela tornado um
atalho e deixado escapar uma das fases preparat6rias importan-
tes. Como Alan Peacock assinalou numa Conferencia anterior
desta Associagao, os economistas, durante a guerra, deram gran-
de enfase a "manutengao da procura efetiva como o principal
problema do p6s-guerra" e consideraram as medidas progressis-
tas de previdencia social como um meio de atingir aquele
objetivo. Mas o resultado disso foi a retragao do investimento

23 Uma conferSncia da British Sociological Association
em Brighton em margo de 1962.
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na industria necessario para acelerar a producSo.24 Resultado:
Jemos rriuitas das caracteristicas tipicas da Sociedade Afluente,
utilizasao completa da mao-de-obra ativa, o que maximiza a
procure efetiva, propaganda de alta pressao para incentivd-la,
rorcas sociais exigindo um consume cada vez maior em compe-

tticao com nossos vizinhos ou em imitac/ao dos mesmos, com
o resultado familiar de repetidas reivindicacoes por salaries
mais altos. Isto tudo e muito bom se, corno no modelo de Gal-
braith, 6 uma capacidade de producao alta ou mesmo em ex-
cesso que produz a centelha que faz as rodas girarem, mas
mas este nao e o nosso caso. Parece que nos decidimos com-
portar como uma Sociedade Afluente no que toca ao consu-
rriidor — "sentimos que merecemos isto devido a nosso esforso
de guerra — mas nao nos preocupamos em fazer o mesmo
com relagao ao produtor. Disto resulta uma situagao de in-
fla9ao cronica, e 6 dever dos Governos tentarem diminuir o
ritmo dela atraves de apelos, reducao de salaries e medidas
semelhantes, ao passo que os contribuintes clamam por uma
reducSo na despesa publica, incluindo educagao, saude e ser-
vices sociais, O desenvolvimento mais recente consiste numa
tentativa corajosa de reintroduzir o principio da legitimidade
em nossa sociedade aquisitiva atraves das operacoes de um
National Economic Development Council misto.

Tudo isso e do conhecimento de todos, e nao devo entrar
em detalhes. As perguntas que nos interessam no caso sao:
Quao profundos sao os efeitos dessa situacao nas atividades e
atitudes politicas das varias classes da populacao? O fato
de o Governo pode ser levado a intervir, ou ao menos a criticar
fard com que dste se tprne, ao inves do capital, o alvo dos
ataques do trabalhismo sindicalizado? E o carater das posicoes
de classe, em oposicao a grupos de status, sera de alguma
maneira afetado pelo fato de que o bombardeio ao Governo
por causa de reivindicacoes de melhores salaries e feito por
todas as camadas da sociedade, por professores universitarios,
funciondrios publicos, professdres secundarios, engenheiros, fer^
rovidrios — enfim, por todo mundo? Farece que embarcamos
todos na mesma canoa, e esta nao e o transatlantico de luxo
que imaginavamos. Havera uma tendencia da parte dos gru-
pos de interesse economico, aos quais hesitamos em chamar
de classes, de se afastarem cada vez mais, tanto em compo-
sicao quanto em espirito, das camadas estratificadas do sistema

24 Peacock, "Economic Aspects of Contemporary Social Policy", em
Report of the Conference of the British Sociological Association, 1953,
p. 4.
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de status? No artigo ao qual ja fiz referenda, Jessie Bernard
cita uma observa§ao de Richard Hofstadter que se relaciona
intimamente com esta questao:

Assistimos, em todos os tempos, a dots tipos de processes
funcionando em ligacao inextricdvel um com o outro: a politico
de inter&sse, o choque de objetivos e necessidades materials entre
varios grupos e blocos; e a politico de "status", o choque de
varias racionalizagoes projetivas oriundas de aspiracoes a status
e outros motives pessoais, Em periodos de depressao e descon-
tentamento economico... a politica e mais uma questao de inte-
resses... Em periodos de prosperidade geral e bem-estar no
piano material, as consideracoes de status entre as massas/st
podem tomar muito mais influentes.25

Em nossa situacao um tanto estranha, temos as aspiracoes
a status da afluencia e alguns dos conflitos econ6micos asso-
ciados com a depressao. Assim, qual sera o efeito de todos
esses fatores em nosso comportamento politico?

E, por outro lado, qual o efeito da afluencia ou de um
padrao afluente de consumo sobre o sistema de status em si?
Citei as conclusoes de Ferdynand Zweig no que toca a nova
sociedade aquisitiva. Elas podem ser contestadas. Sao baseadas
numa amostra pequena e nao-representativa oriunda de cinco
empresas gigantescas e bem administradas e que pertencem,
no todo, a industries prosperas e em expansao. Mas as obser-
va§oes de Zweig sao interessantes e valiosas, desde que sejam
tratadas como hip6teses e nao como afirmacSes de fato com-
provado. Zweig acha que a poupanca entre trabalhadores assa-
lariados e generalizada, mas e ainda um fato excepcional. Quan-
do ocorre, a quantia em questao pode ser alta. A compra de
uma casa oferece um dos incentives mais poderosos e, caso
realizada, exerce uma prOfunda influencia nas atitudes sociais.
Penso que ele diria que ha agora um modelo reconhecivel de
familia da classe trabalhadora que efetua a poupan5a, familia
esta que exerce uma influencia no clima das zonas das
classes trabalhadoras. "O termo classe", segundo Zweig, "esteve
invariavelmente ligado a esnobismo, mas raramente, se e que
o esteve, a luta de classes". E, em geral, a consciencia de
classe e a subconsciencia de classe estavam em declinio. De
especial interesse e sua observa^ao de que a classe era, muitas
vezes, considerada como algo que pertencia ao interior da
fabrica apenas. "Sou da classe operaria somente quando em

25 Jessie Bernard, The Age of Abundance, p. 38.
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minha funcoes aqui, mas fora daqui sou como qualquer outro",
disse urn informante. "Aqui, sou um trabalhador, mas Id fora
sou um ser humano", disse outro.20 Nao 6 de todo fdcil com-
binar esses varies comentarios e retirar deles urn quadro gerai
consistente. Mas talvez uma consciencia do status de classe ope-
raria na fdbrica, no sentido do reconhecimento de um inter£sse
comum derivado de uma funcao comum, mas que esta rara-
mente esti relacionada com a ideia da luta de classes — 6
mais localizada e menos amarga do que aquela. No mundo
externo ha bastante aspirafao a status, mas, geralmente, nao
se cristaliza numa consciencia de pertencer a um determinado
grupo social. Qual o grau de verdade nisso? E sera uma
faceta da dissociacao entre os grupos de intere'sse economico
e posi^oes de status social? Vale a pena responder a estas
perguntas.

O carater imperfeito de nossa Sociedade Afluente tam-
bem afeta os problemas de pobreza e os services sociais. Dois
exemplos obvios sao o dano causado ao seguro social pela
infla9ao e a rdpida expansao de pianos de bem-estar ocupa-
cionais e privados, especialmente com respeito a aposentadorias.
A questao de como equilibrar ou integrar estes com os pro-
jetos publicos e crucial e urgente e figura, bem claramente,
em plataformas politicas recentes. Ha necessidade de muita
educacao popular no que se refere ao assunto de gastos ern
servi§os como saiide e educacao. Quando eu estava lecionando
recentemente em Berlim, um jovem norte-americano me per-
guntou se nao seria melhor transferir os gastos com uso impro-
dutivo no National Health Service para uso produtivo na fabri-
cacao de armamentos. Seguiu-se um debate, mas £le foi in-
capaz de perceber que- ou os services medicos tern de ser .
abolidos por complete ou o custo simplesmente transferido dos
impostos pagos pelos contribuintes para os honorarios pagos
pelo cidadao, o que, em si mesmo, nao alteraria diretamente
a distribuipao dos recursos nacionais. Numa carta recente pu-
blicada em The Times que preconizava cortes nas verbas para
educagao e saude, o autor afirmou explicitamente que istc
daria mais tempo aos medicos para trabalhos de real impor-
tancia e evitaria que se desperdicasse tempo de educacao com
aqueles alunos que seriam incapazes de fazer uso dela.27 H£
muito pensamento confuso s6bre esta questao, e falhas em
distinguir entre propostas para alterar o meio de arrecadar o
dinheiro para pagar por um servico e propostas para aplicar

"R Zweig, op. tit., pp. 134-135.
w Carta em The Times, dc C. Beattie, 21 de margo de 1962.
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uma contengao discriminante (espera-se) para se evitar o des-
perdicio do mesmo.

Hd, tambem, um pensamento nebuloso s6bre a suposta
abolicao da pobreza pela Sociedade Afluente — ou, para ser
razoavel, eu deveria dizer a quase completa aboli9ao da pobreza
primaria. A utilizagao do adjetivo "primirio" tern um grande
efeito que nao e facil de ser'interpretado. Os resultados da
distingao de Rowntree entre pobreza primaria e seeundaria
nao tern sido inteiramente felizes; e tenho duvida quanto &
validade desses conceitos nos dias de hoje. Se usarmos um
padrao extravagantemente alto de gastos criteriosos, entao
muito do que seria classificado como pobreza secundaria sera,
por padroes huinanos comuns, primarias. Se fixarmos um padrao
baixo, entao a pobreza secundaria se funde com £amilias-pro-
blemas — os administradores realmente incapazes se confundem
com os administradores desesperados. E talvez pudessemos
criar um n6vo conceitb de pobreza terciaria para a situacao
na qual tanto a renda necessdria quanto a boa administragao
estao presentes, mas simplesmente nao se obtem os bens e
servi9os por nao estarem disponiveis. Tenho em mente, e 16-
gico, particularmente o caso da moradia, mas tambem dos
servigos necessitados pelos velhos, doentes, deficientes de todo
o tipo e aqueles sobrecarregados com familias extensas. Final-
mente, quando realizando a analise minuciosa dos tipos e
causas da pobreza de que tanto necessitamos hoje, deveremos
obviamente diferenciar cuidadosamente entre pobreza causada
por rendimentos insuficientes e pobreza causada por beneficios
sociais inadequados. Mas temos, tarnbem, de considerar aquela
especie diferente de pobreza que poderia ser denominada
privagao comparativa. Esta sujeita a aumentar numa situacao
em que os projetos privados cobrem uma parte da populacao
apenas, embora uma grande parte desta, ao passo que muitos
indivlduos, tendo sido incluidos neles em algum momento do
passado, posteriormente, por uma ou outra razao, cairam-fora.

Penso que eu disse o suficiente para ilustrar como minhas
duas perspectivas podem auxiliar-nos a reconhecer os proble-
mas de hoje. Mas, antes de concluir, farei uma breve refe-
rencia a outro assunto que pode ocupar um lugar no fundo
de nossos pensamentos. Quando eu vivia em Paris recente-
mente, fiquei surpreso ao descobrir que, no contexto do trans-
porte publico daquela cidade, a palavra affluence significa a
hora de maior movimento — a hora em que correntes de ho-
mens e mulheres se movimentam juntos para criar uma mul-
tidao ou massa que e empurrada, sem piedade, atraves da
rede de passagens destinada ao uso dela. Sera isto simb61ico
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da afluencia que estamos discutindo? Sera que esta tambem
ajunta seres fiumanos numa massa? Faz algum tempo que
afirmei categoricamente que o principle do Estado do Bem-i
Estar So.cial era o principle do individualismo; os beneficiosi
monetarios que oferece sao reivindicados por direito indi-
vidual, e em seus services de educa9ao e saiide faz o possivel
para dar a cada um o que cada um necessita para atender a
suas necessidades individuals. Naturalmente, qualquer sistemai
que serve a uma na9§o inteira esta sujeito a conter muito
daquilo que se inclina para a outra direcao, isto e, a unifor-
midade de massa, mas o principle deveria ser suficientementei
forte para superar esta inclinac,ao. Na Sociedade Afluente, per-j
cebemos, uma vez mais, duas tend£ncias opostas. Ha corfiu-
nicasao de massa e propaganda em massa arregimentando,
milhoes de almas voltadas-para-outra para a estrada que elas!
querem que trllhem, Mas na, tambem, aspira^oes individuals!
e familiares de se igualar ou ultrapassar os vizirihos e elevar-sej
ao cume o qual, segundo pensam, se alargou, devido a[
afluencia, para dar espa§o para todos. E talvez haja, tamb^m,-
a consciencia de responsabilidades individuais para com fa-
milia, os vizinhos e mesmo para com a comunidade, respon-i
sabilidades estas que exigem cada vez mais atencao a meoida)
que a afluencia comec,a a oferecer os meios com que enfrenta-i
las. Qual serd o equilibrio final entre essas for^as diferentes?,
Este pode, muito bem, ser um dos mais importantes problemas'
para uma sociedade democratica nos meadbs do seculo XX.
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