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Apresentação 
 

 

Todo o mundo sabe que os indivíduos mudam de 
atitude em função dos grupos aos quais pertencem. Os 
papéis sociais que assumem ou os personagens que en-
carnam mudam segundo os círculos sociais diferentes a 

que pertencem. Um pai ou um marido muito autoritário, 
por exemplo, pode, simultaneamente, desempenhar o 

papel de um colega particularmente atencioso. Em cada 

grupo, um indivíduo desempenha um papel social diferen-
te: é ajustador, vendedor, professor..., por outro lado, 
esse mesmo indivíduo pode desempenhar, nesses grupos, 

papéis umas vezes sem brilho, outras vezes brilhantes; 
umas vezes subordinados, outras vezes dominantes; os 
mesmos indivíduos e os mesmos grupos podem, segundo 
estruturas e conjunturas sociais variadas, desempenhar 

papéis muito diferentes e até opostos. Dentre outras, es-
sas variações indicam somente alguns aspectos do plura-
lismo social efetivo da realidade social, que constitui o 
pano de fundo deste ensaio.  

                       Para o sociólogo, o principal crité-
rio dos materiais empíricos é a variabilidade: Os agrupa-
mentos particulares mudam de caráter e não apenas de 

posições; assumem identidades e diferenças não assumi-
das em tipos ou subtipos de sociedades diferentes. Na 

medida em que participam da mudança em eficácia que se 
opera no interior das estruturas, os grupos, mais do que 

se deslocarem conforme trajetórias apenas exteriores, se 
movem nos tempos sociais.    
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                             As manifestações da sociabilida-

de, os grupos, as classes sociais, mudam de caráter em 

função das sociedades globais em que estão integrados; 
inversamente, as sociedades globais se modificam de cima 
a baixo sob a influência da mudança de hierarquia e de 
orientação das primeiras. 

►A sociologia diferencial exige o abandono das ilu-

sões do progresso em direção a um ideal, bem como o 

abandono das ilusões de uma evolução social unilinear e 
contínua, sendo da competência da sociologia descobrir, 
na realidade social, as diversas perspectivas possíveis e 
até antinômicas que são postas para uma sociedade em 
vias de se fazer.  

As ilusões trazidas pela confusão com a filosofia da 
história se encontram favorecidas pela ocorrência de um 
erro lógico fundamental que é a falta de distinção entre os 

juízos de realidade e os juízos de valor. Desse erro decorre 

a confusão, pois em vez de explicar os desejos a partir da 
realidade social, constrói-se a realidade social em função 
desses desejos.  

Os juízos de valor são as aspirações, os desejos e as 

imagens ideais do futuro, e formam um dos patamares da 
realidade social em seu conjunto, de tal sorte que o pro-
gresso em direção a um ideal (filosofia da história) só pode 

intervir, na análise sociológica, unicamente em vista de 
integrar esse progresso ideal em um conjunto de fatos 
sociais que a análise se propõe explicar.  

                           A sociedade está sujeita a flutua-

ções e até aos movimentos cíclicos, e o progresso retilíneo 
em direção a um ideal particular, tomado como um movi-
mento constante, não pode valer mais do que para perío-
dos determinados, – em outros períodos a sociedade pode 

orientar-se em sentido oposto ao ideal, ou por um ideal 
completamente diferente.  

                          A falta de distinção entre os juízos 
de realidade e os juízos de valor torna impossível o acesso 

da análise sociológica ao dado fundamental da vida social 
que é a variabilidade. 

  ►Embora tenha uma vertente acadêmica ao deba-

ter as questões metodológicas que estão por trás da su-
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posta alternativa fenomenologia ou sociologia, este traba-

lho é orientado para comunicar sobre o problema socioló-
gico da variabilidade e, por esta via, expõe os procedimen-

tos dialéticos e as correlações funcionais entre o conheci-
mento e os quadros sociais.   

  

Jacob (J.) Lumier-2011 
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A ideia Tridimensional 

 

Variabilidade ou Imposição? 
 

Os tipos de sociedade industrial são calcados na observação 

da divisão do trabalho: a grande oficina e suas engrenagens. 

Em vista de esquivar os dogmatismos e livrar-se dos 
preconceitos, a teoria sociológica se faz precedida do estudo 

dialético dos determinismos sociais (as engrenagens), a fim 
de colocar em relevo não só a análise dos níveis de realidade 
cujas hierarquias múltiplas integram as estruturas sociais1, 

mas o concurso da liberdade humana interveniente nesses 

determinismos, de maneira realista e não simplesmente lógi-
ca ou matemática, com relevo para a variabilidade. 

 A ―tradição‖ intelectual da sociologia que se nutre 

em Saint-Simon e no ―jovem‖ Marx é notadamente socio-
logia diferencial (voltada para o estudo dialético das vari-
ações nos quadros sociais), e não apenas sociologia sis-

temática (limitada ao estudo das regularidades tendenci-
ais), estando mais bem aparelhada que esta última para 
isolar o preconceito filosófico inconsciente que atribui 
estrutura lógica na base de toda a sociedade e, por esta 

via, desmontar os dogmatismos da mentalidade doutrinal 
e axiomática, ainda residual entre sociólogos. 

 

►Crítica da mentalidade da filosofia social. 

Certamente, o que faz passar despercebida a indispen-
sabilidade da dialética em sociologia é a proliferação de estu-

dos e teorias formalistas de papéis sociais, nas quais predo-

                                                                                 

1 Sobre o conceito de estrutura social e as hierarquias múltiplas, veja a-
diante o tópico A Dialética das Alienações. 
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mina a valorização do paradigma de Hobbes (Thomas Hob-
bes, 1588 —1679) para explicar as desigualdades sociais.  

Diz-se equivocadamente que as posições são dotadas de 
soberania: os homens que as ocupam estabeleceriam a lei 
para seus súditos e, notadamente, exerceriam o controle de 

sanções, suposta capacidade de garantir conformidade à lei 2.  

 

Pelo paradigma de Hobbes o problema das desigualdades sociais 
torna-se derivado e, equivocadamente, se resume em estabelecer um 
suposto elo perdido entre a sanção do comportamento individual e a 
desigualdade das posições sociais. 

 

Diz-se, ademais, e ainda equivocadamente, que, par-
tindo da noção de ―posições dotadas de soberania‖, impli-
cando poder de imposição e sanções, dever-se-ia concluir o 
seguinte: (a) houvera sempre resistência às posições dota-

das de soberania, cuja eficiência e legitimidade seriam pre-
cárias; (b) o grupo dos pretensos privilegiados que ocupam 

tais posições seria, supostamente, o mais forte, e a socie-

dade – assim imaginada como regida pelo princípio de obe-
diência – se manteria unida pelo exercício da força, isto é, 
pela coação. Trata-se da conjectura que influentes sociólo-

gos do século vinte, adeptos da mentalidade doutrinária e 
leitores da filosofia social, classificaram como a ―solução 
hobbesiana para o problema hobbesiano da ordem‖ 3. 

►Daí que o problema das desigualdades sociais tor-

na-se derivado, e se resume em estabelecer o elo perdido 
entre a sanção do comportamento individual e a desigual-
dade das posições sociais 4 ―elo perdido‖ este que a filoso-

fia social encontra contido na noção de norma social, a 
saber: as expectativas de papéis seriam apenas normas 
sociais concretizadas ou ―instituições‖. 

Diz-se, então, equivocadamente, que seria útil reduzir 
a estratificação social à existência de normas sociais reforça-

                                                                                 

2 [Dahrendorf, 1974], págs. 141 a 173. 
3 Ibid, ibidem. 
4 Ibidem, pág. 193 
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das por sanções. Explicação axiomática que demonstraria a 

―natureza derivativa‖ do problema das desigualdades 5.  

Quer dizer, ao invés de pôr em relevo os determi-

nismos sociais de fato, a derivação das desigualdades teria 
a suposta vantagem de reconduzir em modo circular aos 
seus pressupostos doutrinários, como a existência de nor-

mas e a necessidade de sanções, considerados como axi-
omáticos, a dispensarem uma análise maior e, desta for-
ma, encerrando o problema. 

Com poucas palavras: porque há normas e porque 
as sanções são supostamente necessárias para impor con-
formidade à conduta humana (diferenciação avaliadora), 
tem que haver desigualdade de classes entre os homens. 

Nota-se, enfim, por essa ―teoria da coação‖ (ou de 
"repressão"), que a variabilidade da estratificação fica 
absolutamente fora de cogitação na aplicação do paradig-

ma de Hobbes, tornando a discussão dos ―universais socio-
lógicos‖ consequentemente desprovida de alcance operati-

vo, sem aplicação metodológica nenhuma, neste marco 

axiomático preferido pelos formalistas. 

 

A visão axiomática impositiva segrega uma teoria formalista dos 
papéis sociais baseada na falsa separação da análise histórica. 

 

►Mas não é tudo. Será em consequencia da teoria de 

papéis sociais decorrente dessa visão axiomática impositiva 

que certos autores formalistas serão questionados por pro-
moverem a reificação 6 nas relações sociais e humanas. 

Com efeito, diz-se que ―todo o segmento de posi-
ção estabeleceria uma relação (suposta lógica ou neces-

sária) entre o ocupante da posição e um ou mais grupos 
de referência‖. Então, e conforme tal mentalidade forma-

                                                                                 

5 Ibidem, pág. 196 
6 A reificação da realidade social surge como a questão de saber até que 

ponto uma ordem institucional ou alguma parte dela é apreendida como 
uma faticidade não humana, ou inversamente, se o homem em certa orga-
nização ainda conserva a noção de que, embora objetivado, o mundo social 
foi feito pelos homens e, portanto, pode ser refeito por eles. Veja [Berger/ 
Luckmann, 1978]. 
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lista, em sequência seria estabelecido ―um conjunto de 
grupos de referência, cada um dos quais imporia ordens 

e seria capaz de sancionar o comportamento da pessoa‖, 
seja positiva ou  negativamente. 

Daí, por sua vez, a questão artificial da natureza da so-

ciedade se transformaria na questão de saber ―como os grupos 
de referência formulariam e sancionariam as expectativas (das 
posições, normativas) que seriam capazes de definir‖ 7.  

Seja como for, além da maneira de pensar geométri-
ca e à revelia das formas concretas de sociabilidade (os 
Nós e as relações com outrem 8), − em que a análise cen-

trada em posições revela-se, em razão disto, insuficiente, 

− a teoria de coação substitui, desta forma, o problema 

dos determinismos sociais pela força de imposição lógica 
da formulação conceitualista do "segmento de posição".  

Ou seja, nessas teorias formalistas, o indivíduo se 

personaliza na medida em que é constrangido, e assim 
levado a enquadrar-se na suposta ―relação necessária" 

extraída de toda a realidade histórica, que lhe é imposta 

como um pretenso valor coletivo, falso valor porque não 
surge da experiência dos grupos reais, mas é suposto valer 
em conjectura, por força da objetivação conceitual do tal 
grupo vinculado ao segmento de posição. 

Será em razão dessa formulação conceitualista que 
certos autores se verão na circunstância embaraçosa de es-
clarecer sobre os enunciados de suas teorias de papéis soci-

ais, e se estas favorecem ou não a reificação, haja vista a 
identificação do valor coletivo à força de objetivação concei-
tual do grupo vinculado ao segmento de posição 9.   

 

►Paradigmas de localização. 

Tal é o método axiomático das teorias que buscam o "lugar" 
das desigualdades 10, isto é, aplicam e desenvolvem os para-

                                                                                 

7 [Dahrendorf, 1974], op. cit., págs. 62 / 63.  
8 As formas de sociabilidade são as maneiras de ser ligado pelo todo, no 

todo. 
9 Ibidem, págs. 106 / 126 
10 Contra os neoliberais do final do século vinte, que sustentavam não 

existir sociedade, mas somente mercado, a realidade social não é o lugar 
do contraste entre opulência e pobreza. 
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digmas de localização, no caso, os esquemas de filosofia 

social, tirados de Thomas Hobbes (1588 —1679). 

 

 

Antes de se ligarem aos papéis sociais, as expectativas ligam-se 
ao esforço coletivo. 

 

 

►Por contra, como se sabe é indevida a confiança 

que se tem no absoluto da localização, porque, antes de 

constituir uma exigência propriamente epistemológica, a 
localização buscada encontra-se na base da linguagem 
como tal, sendo toda a sintaxe de ―essência topológica‖ 11. 

Há uma limitação das atribuições realísticas que pre-
tendem empregar as palavras ―posição‖ e ―movimento‖ fora 
do terreno em que foram definidas, ou onde esses termos 

são definíveis, isto é, nas equações de incerteza (impossi-

bilidade em mensurar simultaneamente a posição e o movi-
mento), descobertas na Física Quântica e tornadas caracterís-
ticas de toda a atitude científica contemporânea, nutrida da 

teoria da relatividade de Albert Einstein (1879 — 1955). 

Este ensaio leva em conta a compreensão da revolu-
ção de Heisenberg 12, que derruba por terra a objeção de 

que noções tão fundamentais como "posição e movimento" 
(velocidade) têm sentido universal. 

Em epistemologia, as qualidades geométricas, inclu-

indo a posição e a velocidade, não têm, como se sabe, 
direito nenhum a serem chamadas qualidades primeiras. 
Só há qualidades secundárias, uma vez que toda a quali-
dade é solidária de uma relação (de incerteza) 13.  

Posto, desta forma, com base nas relações de incerte-
za, a compreensão epistemológica da variabilidade como 
dado elementar da realidade, e tendo em conta, em sociolo-

                                                                                 

11 [Bachelard, 1968]. 
12 As equações de incerteza foram formuladas e defendidas por Werner 

Karl Heisenberg (1901-1976), em 1927. 
13 [Bachelard, 1968], op. cit.  
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gia, a aplicação da dialética relativista complexa 14, desta-
cando o fato de o saber variar em função dos quadros soci-

ais, há que elaborar sobre o fato social comprovado de que, 
antes de se ligarem aos papéis sociais, como desejaram 
equivocadamente os formalistas, as expectativas se ligam 

ao esforço coletivo, incluindo-se, neste último, os históricos 
não só de iniciativas, projetos e métodos, mas das tentati-
vas e das próprias realizações de um agrupamento social 15.  

Conforme assinalaram Berger e Luckmann, os universos 
simbólicos são passíveis de cristalização segundo processos 
de ―objetivação, sedimentação e acumulação do conhecimen-
to‖. Esses processos de cristalização levam a um mundo de 

produtos teóricos que, porém, não perde suas raízes no 
mundo humano, de tal sorte que os universos simbólicos se 
definem como ―produtos sociais que têm uma história‖ 16. 

Além disso, deve ser resgatada a afirmação espon-
tânea do equilíbrio parcial entre as prerrogativas de uns e 
as obrigações de outros, como foco da vida do Direito 

que se inclui nas manifestações da sociabilidade, e no 

consequente pluralismo social efetivo (é irredutível a mul-
tiplicidade dos Nós e das relações com outrem), como um 
dado empírico que derruba por terra os axiomas tirados 

da filosofia social de Hobbes.  

 

 

As antinomias guardam um setor intermediado, e 
não chegam a romper totalmente a reciprocidade de 

perspectiva. 

                                                                                 

14 Vejam os tópicos que se seguem, em especial "Os procedimentos Dia-
léticos do Hiperempirismo", notando que, ao tomar por objeto a variabili-
dade evidenciada pelas relações de incerteza descobertas em Física Quân-
tica, a sociologia tem garantida sua inserção como disciplina científica.  

15 Ao invés de uma teoria dos papéis sociais, há que aprofundar o estu-
do dialético das atitudes coletivas, como ambiências (Gestalten) e disposi-
ções virtuais que levam os quadros sociais a reagirem em comum e assumi-
rem papéis sociais. Veja adiante o tópico “As relações dialéticas e as atitu-
des coletivas”. 

16 [Berger/ Luckmann, 1978], op. cit. págs.124/132. 
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►O pluralismo social efetivo como "sistema de freios e 

contrapesos" 17 se descreve a partir da constatação de que a 

realidade social é integrada (as formas de sociabilidade são 
maneiras de ser ligado pelo todo, no todo). Isto significa que 
a afirmação espontânea do equilíbrio parcial entre as prerro-

gativas de uns e as obrigações de outros é uma característica 
da realidade social dos Nós, como manifestações concretas 
da consciência coletiva ao nível da experiência humana 18. 

Ou seja, não há polos heterogêneos na realidade que 
não sejam relativos, toda a polarização dos contrários, dos 
contraditórios ou até antagônicos revela-se dialética, inter-
mediada ou interpenetrada. Por mais que sejam polariza-

das, as antinomias guardam um setor intermediado, e não 
chegam a romper totalmente a reciprocidade de perspecti-
va. A exasperação em polarização constitui o limite mais 

extremado para além do qual a realidade social se abisma. 

Como dado empírico implicando procedimentos de 
verificação dos determinismos sociais, tais como as corre-

lações funcionais e as integrações diretas nos conjuntos 
práticos 19, dentre outros recursos de método, a afirmação 
espontânea do equilíbrio parcial entre as prerrogativas de 
uns e as obrigações de outros (espontânea porque não 

imposta) diferencia-se no conjunto dos psiquismos indivi-
duais e coletivos, lá onde esses psiquismos transferem 
suas energias subjetivas para a realidade de conjunto, por 

efetividade do próprio conjunto prático, de tal sorte que a 
realidade social toda inteira vem a ser penetrada de aspi-
ração aos valores (subjetividade coletiva). 

Por efetividade desse determinismo de conjunto, 
tem-se que a realidade social é integrada, e compreende a 

                                                                                 

17 Na mesma medida em que viabiliza a funcionalidade das políticas pú-
blicas, como ação de integração social, será este equilíbrio dinâmico entre 
as prerrogativas de uns e as obrigações de outros que o sistema de freios e 
contrapesos, como conceito de técnica constitucional, visa configurar em 
sua aplicação ao pluralismo mais concreto dos agrupamentos particulares, 
inclusive suas disputas de interesses no âmbito da história parlamentar. 

18 Veja [Gurvitch, 1962].  
19 Como se verá adiante, os conjuntos práticos são não-inertes, não a-

penas lógicos, mas em alteração, cujas probabilidades admitem um fator 
imponderável. 
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soberania social, isto é, a afirmação espontânea do men-
cionado equilíbrio parcial entre as prerrogativas de uns e 

as obrigações de outros. 

 

►Realismo e Dialética 

Destas observações decorre que a realidade social 
exclui o chamado "princípio de obediência à ordem", que é 
característico das consciências fechadas sobre si mesmas, 

introspectivas. O fato de que o mundo de realidade social 
ultrapassa qualquer imposição de condutas preestabeleci-
das constitui importante diferencial da sociologia, a que 

repugna o paradigma da filosofia social de Thomas Hobbes 
(1588 - 1679), acolhido em especial pelos cientistas políti-
cos, notadamente o falso postulado da natureza heterogê-
nea, levando ao atomismo que fragmenta a realidade soci-

al em uma poeira de indivíduos isolados ("o homem é o 
lobo do homem"), suportes de reflexos condicionados. 

Todavia, não se pense que a exclusão do chamado 

"princípio de obediência à ordem" seja decorrente de um 
voluntarismo abstrato. Pelo contrário. Inicialmente é preci-
so ter em conta o contexto histórico em que Émile Dur-

kheim (1858 - 1917) desenvolvera seu conceito de amor-
fismo social 20, isto é, a decadência não só do Estado, co-
mo pacto ou bloco de localidades (instituições parlamenta-
res), mas também do Contrato que o representava como 

segurança jurídica para o indivíduo no final do século XIX.   

Tal é o contexto privilegiado no curso da Segunda 
Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do 

século XIX (desenvolvimentos dentro da indústria quími-
ca, elétrica, de petróleo e de aço), com destaque para 
os sucessos do período datado de 1885 a 1914 (Paz 

Armada), quando o "neo-imperialismo" levou à contra-
posição da Tríplice Aliança (Alemanha, Império Austro-
Húngaro e Itália), por um lado, e da "Tríplice Entente" 
(Rússia, França e Inglaterra), por outro lado.  

Como se sabe, a significação sociológica de tal deca-
dência do Estado está no que se faz em proveito do direito 
social autônomo, que impulsionará o desenvolvimento da 

estrutura de classes no começo do século XX. 

                                                                                 

20 [Durkheim, 1973] págs. 421 segs. 
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Quer dizer, em consequência da decadência do Estado, 

e, portanto, sem a imposição estatal, as relações coletivas 
produzirão em soberania social os acordos, as convenções e 

os contratos coletivos que, exitosos ou não, fizeram valer o 
mundo do trabalho e da produção industrial. Será neste sen-
tido histórico-sociológico que a realidade social exclui o cha-

mado "princípio de obediência à ordem".  

Mas não é tudo. Tendo em conta as imanentes for-
ças psicossociológicas de pressão e de atração, a integra-

ção nos conjuntos da realidade social ultrapassa qualquer 
força de imposição, qualquer força previamente definida 
que se imponha logicamente do exterior, ainda que cha-
mada a distribuir prestígio e influência.  

Embora tenha níveis objetivados, a realidade social não é 
um lugar, é mais do que uma simples extensão cartesiana 
(res extensa) 21, é realidade em ato, em vias de se fazer, e se 

atualiza na multiplicidade dos quadros sociais − os Nós, os 

agrupamentos particulares (inclusive o Estado, como bloco de 

localidades), as classes sociais, as sociedades globais22.  

Neste sentido, o realismo relativista sociológico ajusta-

se à dialética complexa de que, tendo em vista o pensamento 
probabilitário, comentou o filósofo Gastón Bachelard, ao sus-
tentar que temos necessidade de mudar o real de lugar, e 

que a função realista é cada vez mais móvel: as revoluções 
frutuosas do pensamento científico são crises que obrigam a 
uma ―reclassificação profunda do realismo‖ 23.  

 

Rio de Janeiro, Julho de 2011  

 

Jacob (J.) Lumier 

 

*** 

 
                                                                                 

21 Vejam as análises de Georges Gurvitch sobre as extensões ou ampli-
tudes concretas em [Gurvitch, 1968]. Veja igualmente [Gurvitch, 1969]. 

22 Se a realidade social é frequentemente tida como um lugar ou uma 
localização é porque a apreensão original do mundo social é consideravel-
mente reificada. Veja [Berger / Luckmann, 1978], op.cit. págs. 124/132. 

23 [Bachelard, 1968], op.cit. pág. 315. 



 A Ideia Tridimensional em Sociologia © 2011 by Jacob (J.). Lumier 

22 
___________________________________________________________________ 

 

Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital 
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

 

 

 

A Ideia Tridimensional em Sociologia 

Jacob (J.) Lumier 

 
 
As três escalas dos quadros sociais 

 

Em termos operativos, além de pesquisa da variabilidade e da 
multiplicidade dos tempos sociais, a ideia tridimensional significa notada-
mente a aceitação da dialética complexa, como qualidade intrínseca às 
atitudes coletivas. 

 

A alternativa fenomenologia ou sociologia foi colocada 
como crítica ao suposto caráter não-empírico da aplicação da 

ideia tridimensional em sociologia diferencial, no século vinte.  

Trata-se da ideia de que a formação social se desenvolve 
em três escalas, e compreende, respectivamente, (a) o mi-
crossocial, abrangendo os Nós e as relações com outrem; (b) o 

nível parcial, incluindo os agrupamentos sociais particulares 
(dentre os quais o Estado e os grupos funcionais) bem como 
as classes sociais; (c) as sociedades globais e suas estruturas.  

Houve notada reação de autores simplistas 24 diante 
da crescente influência internacional nos meios universitá-
rios do incentivador da ideia tridimensional, Georges Gurvit-

ch 25, fundador da microssociologia, indevidamente estig-
matizado como fenomenólogo 26 em razão dos seguintes 
créditos: (a) por ter lecionado em 1930 a filosofia fenome-
nológica; (b) ter posto em relevo a introdução por Durkheim 

do desejável em sociologia, e, finalmente, (c) por ter elabo-
rado, desenvolvido e fomentado o estudo sociológico do 
tema coletivo dos Nós como forma de sociabilidade27. 

                                                                                 

24 Veja [Gorman, 1979]. 
25 Veja o autoperfil de Gurvitch (1894-1965) [Gurvitch, 1968c]. Veja i-

gualmente *Balandier, 1972+. Veja “Cronologia” no final desta obra.  
26 [Gorman, 1979], op. cit, pág 228. 

    27 veja adiante o tópico “A Microssociologia na Formação”. 
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Contra o simplismo de alguns autores, a teoria socioló-

gica é indispensável para que certa atividade intelectual ul-
trapasse o nível representacional do discursivo e torne-se 

pesquisa em nossa disciplina científica. E isto exclui as repre-
sentações que minimizam a indispensabilidade de critérios 
metodológicos realistas bem diferenciados e precisos.  

Em casos de pesquisa empírica, por exemplo, e den-
tre outras insuficiências, o simplismo leva ao desprezo do 
alcance fundamental do papel do saber no estudo das so-

ciedades globais que dão à luz o capitalismo (na Europa 
Ocidental, são os séculos XVII e XVIII os que lhes corres-
pondem) e, desprovido de critérios firmes diante do dis-
curso econômico do próprio ―despotismo esclarecido‖, fa-

vorece o equívoco de atribuir ao advento do maquinismo o 
papel de causa singular da mudança estrutural 28. 

 Por contra, em favor do caráter empírico da ativida-

de intelectual do sociólogo, sabe-se que é uma aquisição 
da indispensável teoria sociológica, na tradição do realismo 

de Saint-Simon e do jovem Marx, a constatação de que a 

realidade social é em ato, é a realidade de alguém, logo, 
inseparável da experiência humana29.  

Ao pesquisar a realidade social, o sociólogo já está 
aplicado aos materiais empíricos, elaborando sobre as 

significações práticas, aí incluindo as sintaxes existentes 30 
e todas as coisas que dão lugar à comunicação. 

 

                                                                                 

28 Veja adiante o tópico sobre "os procedimentos dialéticos do hipe-
rempirismo", notadamente os parágrafos sobre “as variações do saber” e 
sobre “as correlações funcionais” (págs. 51 segs.). 

29 veja adiante o artigo anexo: “Desejo e Vontade em Sociologia”. 
30 A indispensabilidade da teoria sociológica é notada nos fatores extra-

lógicos do conhecimento científico assinalados por C. Wright Mills, que 
sustenta uma “teoria social da percepção” segundo a qual, na busca de 
verificação dos elementos empíricos, os conceitos condicionam os resulta-
dos da indagação, porquanto são esses conceitos que constituem “o mun-
do de objetos estruturados tecnicamente na linguagem especializada”, o 
mundo no qual se busca a verificação. Daí que “as dimensões observacio-
nais de qualquer modelo de verificação sofram a influência da linguagem 
seletiva de quem o aplica”, com as “influências sócio-históricas” se fazendo 
sentir por meio dessa linguagem. [Wright Mills, 1974]. 
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A  tridimensionalidade liga-se ao aproveitamento das chamadas teorias 
de consciência aberta, notadamente à ideia de dialetização do simples. 

 

A consciência faz parte das forças produtivas em 
sentido lato, e desempenha um papel constitutivo nos pró-

prios quadros sociais - seja como linguagem, seja pela 
intervenção do conhecimento como controle ou regula-
mentação social, seja ainda como direito espontâneo.  

Deste fato decorre que a construção do objeto na 

teoria sociológica se faz a partir dos quadros sociais, como 
modos de ação comum, atualizados nas manifestações da 
sociabilidade, nos agrupamentos particulares, nas classes 

sociais, nas sociedades globais.   

A tridimensionalidade liga-se ao aproveitamento das 
chamadas teorias de consciência aberta, notadamente à 

descoberta da dialetização do simples 31, cujo aproveita-
mento como Gestalten sociais ou ambiências em atitudes 
coletivas nota-se, especialmente, na sociologia dialética dos 

níveis ou patamares em profundidade da realidade social 32.  

Em termos operativos, além de pesquisa da variabili-
dade e da multiplicidade dos tempos sociais, a ideia tridi-
mensional significa notadamente a aceitação da dialética 

complexa como qualidade intrínseca às atitudes coletivas 33, 
compreendidas estas, por sua vez, como arranjos que le-
vam a reagir, disposições que levam as unidades coletivas 

reais (grupos e classes), os Nós no interior destas e as soci-
edades inteiras a reagirem em maneira comum, a conduzir-
se em certo modo e assumir papéis sociais particulares 34.   

São as atitudes coletivas que criam os ambientes sociais 

onde se cotejam as diferenças sociais e se afirmam as estru-
turas sociais, ambientes estes que, compreendidos sob a 
noção de ―Gestalten‖, como conjuntos ou configurações virtu-

ais ou atuais, implicam um quadro social referenciando os 
símbolos que se manifestam no seu seio, e as escalas parti-

                                                                                 

31  A dialetização do simples foi desenvolvida em epistemologia por Gas-
tón Bachelard (1884-1962).  Veja [Bachelard, 1972]; [Bachelard, 1968].   

32 [Gurvitch, 1979]. 
33 Veja adiante o tópico "As relações dialéticas e as atitudes coletivas".  
34 [Gurvitch, 1979], op. cit. págs. 110 sq. 
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culares de valores que, por sua vez, são aí aceites ou rejeita-

das (as chamadas dinâmicas de avaliação favorecendo a 
tomada de consciência dos temas coletivos reais).  

Em sua expressão dialética, estas ambiências cria-
doras manifestam-se nas três escalas dos quadros sociais: 
a dos Nós e relações com outrem (escala microssociológi-

ca), a dos grupos e classes (escalas parciais), a das socie-
dades globais e suas estruturas. Em razão disso, as atitu-
des são descritas como ―ambientes imponderáveis‖ que, 

em um aparente paradoxo (só aparente) podem ser detec-
tados, experimentalmente, nos coeficientes de discordân-
cia entre as opiniões exprimidas nas sondagens ditas de 
―opinião pública‖ e as atitudes reais dos grupos.  

Certamente que, incluindo as opiniões coletivas, as 
representações, as conceituações, o nível mental é estu-
dado, em sociologia, como sendo apenas um aspecto do 

conjunto, tanto mais incerto quanto os indivíduos mudam 
de atitude em função dos grupos, ou os personagens que 

os papéis sociais encarnam mudam segundo os círculos a 

que pertencem. Voltarei a este assunto.  

 

No conjunto dos agrupamentos sociais particulares, há uma dialé-
tica entre a independência e a dependência a respeito do modo de operar 
a integração social pelas sociedades globais. 

 

►Mas não é tudo. A ideia tridimensional suscitou rea-

ção dos críticos porque conduz a uma compreensão do papel 

essencial dos agrupamentos sociais particulares.  

Fundada em atitudes coletivas contínuas e ativas, o gru-
po é uma unidade coletiva real, mas parcial, que é obser-

vada diretamente. Sua objetivação se afirma, reiterada-
mente, como ―unidade de atitudes, obras e condutas‖. 
Dessa objetivação característica advém o fato de que os 

agrupamentos sociais particulares se constituam como 
quadros sociais estruturáveis, com tendência para uma 

coesão relativa das manifestações da sociabilidade35. 

                                                                                 

35 Sobre o problema da objetivação veja adiante “A Dialética das 
Alienações”. 
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 Tendo em conta que os agrupamentos sociais particulares 
se encontram engajados na produção das ―ideias,‖ como o 

direito, a moral, o conhecimento, etc., nota-se, então, no con-
junto desses agrupamentos sociais particulares, uma dialética 
entre a independência e a dependência, a respeito do modo de 

operar da sociedade global em que estão integrados.   

Daí, nas lutas das classes, podem tomar formas muito 
diversas a competição e a combinação entre, por um lado, o 

modo de operar unificando os agrupamentos sociais particu-
lares, e, por outro lado, o que rege as sociedades globais.   

Seja como for, é essa dialética sociológica de competi-
ção e combinação, orientada ora para a independência ora 

para a dependência, a respeito do modo de operar da socie-
dade global que, em sociologia diferencial, justifica o estudo 
separado dos modos de operar regendo os grupamentos.  

Da mesma maneira, é essa dialética que justifica a 
percepção do papel essencial que, por via de sua obje-
tivação característica, os grupos desempenham na unifi-

cação pela sociedade global.   

Papel essencial porque os agrupamentos sociais 
particulares impedem que a unificação pelo modo de 
operar da sociedade global, cuja integração dos fatos é 

a mais eficaz, seja efetuada sem a intervenção da liber-
dade humana, sem a intervenção da liberdade de esco-
lha, da liberdade de decisão, da liberdade de criação, ao 

menos como liberdades coletivas.   

O papel dos agrupamentos particulares é não deixar 
escapar nem a descontinuidade, nem a continuidade entre 

os dois determinismos, entre o determinismo das classes 
sociais e o das sociedades globais 36  

Psiquismo coletivo e Reificação 
Do ponto de vista da teoria de estrutura social, a di-

alética sociológica é estudada em modo diferencial e é 

descoberta com anterioridade em relação à expressão; é 
descoberta no próprio ser social, e se mostrará então uma 

dialética complexa e pluralista que está em medida de 

                                                                                 

36 [Gurvitch, 1968], op. cit.  
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expressar a própria multiplicidade dos tempos sociais ge-

rados pelas estruturas em estado de mudança interior.  

►Neste sentido, podemos ver o ponto de vista da li-

gação entre dialética e realidade social no célebre ―Tratado 
de Sociologia‖, concebido e dirigido como obra intelectual 
coletiva por Georges Gurvitch, onde Henri Lefebvre com-

parece oferecendo uma aplicação sociológica da tridimen-
sionalidade, que ilumina os aspectos paradoxais no psi-
quismo coletivo da estrutura de classes sociais 37.  

 

Aplicação sociológica da tridimensionalidade 

 

Inicialmente, trata de buscar o psiquismo de classe 

no âmago da reflexão coletiva que descobre a função de 
representação de toda a vida psíquica, como penetrada pela 
reificação das qualidades, das forças e das atividades. Isto 

é, a reificação como uma sorte de força material do pensa-
mento mítico articulado, em fato, como figura de análise 

efetiva da prática social nas sociedades capitalistas.  

O psiquismo de classe e a consciência de classe re-
velam-se ali dois planos conflituosos, dado que a análise 
efetiva verificada como impulso para a reificação exerce, 
exatamente, a função de representação e, nesta diferença, 

constitui o psiquismo da classe burguesa.  

 

A tridimensionalidade compreende o ponto de vista da ligação en-
tre dialética e realidade social. 

 

Na elaboração por Lefebvre, dada uma sociedade em 
que os intermediários podem conquistar e guardar os seus 

privilégios, a fetichização da mercadoria reage sobre aquilo 
de que saiu: ou seja, reage sobre a mediação entre os 
interesses privados e o interesse geral, reage sobre o Es-

tado. Deste modo, constata-se como efetuando-se ao nível 

econômico a fetichização da mercadoria, a fetichização do 
dinheiro, do capital, enquanto que, no plano do psiquismo 

da sociedade e das classes sociais, passa-se um processo 

                                                                                 

37 [Lefebvre, 1968].  
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de unilateralização, sob a cobertura desse Estado em que 
as classes se representam.  

A partir da constatação da unilateralização nesses 
termos da generalização das necessidades, se podem dis-
tinguir por complementaridade dialética três aspectos da 

individualidade humana não-seccionada, no seio de uma 
totalidade social igualmente não-seccionada ela própria 
por um pensamento e uma ação unilaterais, a saber: a 

necessidade, o trabalho, a posse 38. 

A relação dessa realidade psíquica com a realidade 
econômica, com a história e com a realidade social, -sem 
se reduzir a elas- pode ser verificada se tiver em conta 

que, em face do processo de unilateralização levando à 
absorção pelo e no Estado dos interesses privados e do 
interesse geral, com a supressão da reciprocidade que os 

ligava, os três aspectos do psiquismo se dissociam parci-
almente e, assim separados, “incumbem a classes e a 
indivíduos diferentes, os quais são representados como 

tais no Estado, e se representam assim na consciência e 

nas ideias‖ 39. Daí o esquema pelo qual (a) há uma classe 
do trabalho; (b) incumbindo, todavia, a outros a posse, (c) 
com os mais desfavorecidos representando a necessidade 

em estado puro.   

►Notem que Lefebvre chega a essa compreensão do 

psiquismo como fenômeno humano total em sua relação 

com as realidades econômica, histórica e social, mediante 
a tomada em consideração da reflexão coletiva desdobrada 
em um modo particular de exercer a ―análise efetiva‖ (teó-

rica e prática), no caso o modo de análise operada pela 
época burguesa sobre os elementos da realidade humana.  

É o modo de análise pela qual a função de represen-
tação toma corpo e leva à separação e à segregação, como 

regras não só do pensamento, mas da sociedade e da his-
tória, as regras apoiadas no que Lefebvre chama a casuís-
tica dos “en tant que‖ ("en qualité de, dans la mesure 

où‖), como maneira de análise espontânea ou refletida que 

caracteriza a liberdade na classe burguesa, a opção para 
seguir ao máximo o desejo de posse.  

                                                                                 

38 Ib. págs. 516 / 17. 
39 ib. ibidem 
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 O tipo característico dessa classe vive e pensa em 

qualidades, nunca “en tant que” burguês, mas “en tant que” 
homem, “en tant que” patrão, “en tant que” pai, “en tant 

que” cidadão, etc. - o seu ser é apenas um somatório e só se 
reconhece como um ser em um Eu inacessível, genérico, 
transcendente ao si mesmo ou à soma dos “en tant que‖ 40.  

Portanto, a dissociação parcial dos três aspectos ou 
dimensões do psiquismo liga-se à reflexão coletiva da divi-
são do trabalho social em regras de análise efetiva; liga-se 

ao fato de que a burguesia começa por reduzir à necessi-
dade as dimensões do homem no período primitivo, onde 
dominava o ascetismo, a abstinência, a economia em sen-
tido estrito, a acumulação; perquiria com ardor e recalcava 

ao mesmo tempo o desejo da posse. Posto isso, saltou-se 
para a posse pura, que não se pode alcançar. 

 A formulação descoberta por Lefebvre desenvolve-se 

como um aprofundamento na ―passagem de uma econo-
mia fundada sobre a acumulação na austeridade e pela 

abstinência, até uma economia de desperdício e despesas 

suntuosas - sem que isso correspondesse à satisfação de 
certas necessidades essenciais‖ 41. Acrescente-se a isso o 
aspecto metodológico, a observação de que é na crítica à 
filosofia hegeliana do Estado que Marx teve examinado os 

três aspectos da individualidade humana não-seccionada, 
as três dimensões do psiquismo da estrutura de classes: 
a necessidade, o trabalho, a posse 42. 

Nota-se, enfim, a partir desse esquema, que a coinci-
dência entre o psiquismo de classe e a consciência de classe 
só tem sentido em uma teoria privilegiando uma consciência 

de classe especial, como o faz o jovem Lukacs 43, que atri-
bui à consciência de classe do proletariado um caráter sin-
gularmente privilegiado. Tal teoria enseja uma ―visão ma-
jestosa e de estilo filosoficamente clássico‖, criticável por 

fazer o proletariado delegar sua consciência em represen-
tantes que, a mais do plano político, encarnariam a sua 

―concepção do mundo‖.  Por isso, em lugar de realizar a 

                                                                                 

40 Ib.p.524 
41 Ib.p.522 
42 Ib.p.516 
43 [Lukacs, 1960], págs. 93/95. 
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filosofia ultrapassando-a conforme o pensamento de Marx, o 
jovem Lukacs restitui à filosofia um papel inquietante 44.  

Por contra, em sociologia, a consciência de classe, as-
sim como as ideologias, fazem parte da produção de ima-
gens, da produção de símbolos, ideias, ou obras culturais 

em que as classes se reconhecem e por quem se recusam 
reciprocamente. Todavia, há ocorrência de conflitos conjun-
turais: a consciência de classe é uma determinação psíquica 

incluída na realidade das classes, que engloba os traços 
gerais da classe considerada, enquanto o psiquismo de clas-
se compreende as particularidades momentâneas locais.  

 

A consciência de classe, assim como as ideologias, fazem parte da pro-
dução de imagens, Incluindo a produção de símbolos, ideias, ou obras 

culturais. 

 

Em relação às ideologias, na medida em que corres-
pondem às condições momentâneas da comunicação eficaz 

entre os grupos e as classes – dispondo para isso da ―in-

telligentsia‖ como corpo de elementos especializados, a-
grupando escritores, filósofos, jornalistas, editores, direto-
res de publicação, etc. – observa-se, antes de tudo, uma 

tendência para o conflito entre as ideologias e os psiquis-
mos de classe, mais do que um acordo permanente 45.  

 

 

Conhecimento e Dialética 
 

►Desta forma, podem ver o ponto de vista da liga-

ção entre dialética e realidade social sendo aplicado à pes-
quisa empírica com a compreensão do psiquismo coletivo 
dentro da sociologia, sem que tal orientação seja subordi-

nada a qualquer filosofia prévia.  

Daí o exagero de Stuart Hall em combater a suposta in-

fluência da fenomenologia de Alfred Schutz e do existencialis-
mo de Jean Paul Sartre sobre a sociologia do conhecimento 46.  

                                                                                 

44 [Lefebvre, 1968], op. cit, pág.509. 
45 Ib.p.511 
46 [Hall, 1980] 
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O mesmo exagero se estende para Robert A. Gorman, que se 

esquivou expressamente em examinar com a devida atenção e 
seriedade o protesto de Gurvitch em ser classificado dentre os 

filósofos alheios ao compromisso  da pesquisa empírica 47.  

Outros autores igualmente contrários à sociologia do co-
nhecimento, como Anthony Giddens, apelidaram-na "radical‖ 
48, e também se opuseram à suposta influência da fenomeno-
logia, havendo quem contestasse 49 inclusive a notável obra 
sociológica de Peter Berger e Thomas Luckmann 50.  

  Na verdade, os autores mencionados que atacam a socio-
logia do conhecimento, o fazem por imaginarem na mesma, 
em detrimento da infra-estrutura material, o primado da per-
cepção, cuja proclamação fora atribuída ao filósofo Merleau-

Ponty. Quer dizer, desprezam a compreensão dialética da reali-
dade social, já aplicada por Marx e aqui anteriormente referida, 
de que a consciência faz parte das forças produtivas em senti-

do lato e desempenha um papel constitutivo nos próprios qua-
dros sociais, seja como linguagem, seja pela intervenção do 

conhecimento, seja ainda como direito espontâneo 51.   

Por contra, é notório que, buscando maior elabora-
ção  para os materiais empíricos em vista da desdogmati-
zação do saber e da explicação eficaz, uma das preocupa-
ções de Gurvitch foi justamente trazer para a teoria socio-

lógica, e por extensão para as ciências sociais, a orienta-
ção descoberta em Física Teórica 52, e formulada em epis-
temologia complexa por Bachelard 53. 

Como se sabe, além da diversidade que os rodeiam, sem 
passar no filtro da teoria sociológica realista, os materiais 
empíricos em estado simplista são tendentes à dispersão.  

Até mesmo pensadores eruditos aplicados na histó-
ria das civilizações padeceram a dispersão de dados e, 
pior, de critérios, como Max Weber, tombado como se sabe 
no culturalismo abstrato dos filósofos adeptos do neokan-

                                                                                 

47 [Gorman, 1979], op. cit. pág. 228. 
48 [Giddens, 1978].  
49 [Hall, 1980], op. cit, págs.15 a 44. 
50 [Berger/ Luckmann, 1978], op. cit.. 
51 Veja adiante o tópico Crítica à Filosofia Fenomenológica. 
52 [Balandier, 1972] op.cit. Veja igualmente [Braudel, 1972]. 
53 [Bachelard, 1968].  
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tismo, e, deste modo, deixando de lado a especificidade da 
sociologia como disciplina científica diferenciada.  

Mais precisamente, na obra de Max Weber se com-
binam formalismo, culturalismo e psicologismo, que não se 
sintetizam, mas aumentam continuamente e permanecem 

desligados uns dos outros. 

Atribuindo ao culturalismo abstrato a falta de crité-
rios objetivos e o caráter arbitrário da ligação entre a 

compreensão e a interpretação subjetiva, Gurvitch põe em 
relevo que tal orientação errática não se presta para cons-
truir tipos sociológicos, já que torna impossível justificar a 
passagem das significações internas (subjetivas) para as 

significações sociais e culturais, levando em consequência 
à dispersão dos critérios 54. 

 

As três escalas da realidade social compreendem em dialética 
complexa os fenômenos microssociais, as unidades coletivas parciais e a 
escala das sociedades globais. 

 

► Por sua vez, Henri Lefebvre assinalou o contributo ines-

timável para o desenvolvimento da teoria sociológica e apro-
fundamento dos procedimentos de verificação dos determi-

nismos sociais, diante da pesquisa empírica, que Gurvitch 
promoveu pelo mundo fora, desde sua cátedra na antiga 
EPHE- VIème section / Sorbonne (Paris) junto ao  Laboratório 
de Sociologia do Conhecimento, que criou e dirigiu 55.  

Com efeito, ao constatar na dialética hiperempírica 
descrita por Gurvitch a ideia tridimensional reconhecida e 
aplicada por Karl Marx 56, desta maneira, Lefebvre pronun-

ciou que a sociologia ganhou com as contribuições de Gur-
vitch uma linguagem de disciplina científica madura 57.  

                                                                                 

54 [Gurvitch, 1964a]. Veja também [Gurvitch, 1964]. 
55 Ver a análise dos gráficos e curvas da variação do saber em função 

dos quadros sociais no relatório de pesquisa do Laboratório, publicado em 
anexo no livro de Gurvitch: “Los Marcos Sociales del Conocimiento” *Gurvit-
ch, 1969] op. cit.   

56  [Lefebvre, 1968], op. cit..  
57 Ibid, ibidem.  
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Além da refinada e precisa distinção conseguida por 

Gurvitch entre, por um lado, os procedimentos de inter-
mediação descobertos em dialética sociológica complexa 58 

- complementaridade, compensação, ambiguidade, impli-
cação mútua, reciprocidade de perspectiva - e, por outro 
lado, os procedimentos de verificação dos determinismos 

sociais 59, Lefebvre assinalava nos termos acima, a riqueza 
em novas significações e campos de pesquisa empírica 
(trazendo inclusive a psicologia coletiva para dentro da 

sociologia), advindos com a descoberta do entrelaçamento 
dos cinco procedimentos dialéticos básicos, em três esca-
las da realidade social, a saber: a escala dos fenômenos 
microssociais, a escala das unidades coletivas parciais 

(incluindo os agrupamentos sociais particulares - dentre 
estes o Estado - e as classes sociais), e a escala das socie-
dades globais e seus tipos de estruturas.  

 

A Possibilidade da Estrutura  
 

A formação social implica a consciência coletiva da hierarquia das re-
lações com os outros grupos e com a sociedade global. 

Somando a avassaladora influência da sociologia sis-
temática, com sua busca concentrada nas regularidades 
tendenciais das estruturas (o desenvolvimento), a dificul-

dade encontrada pelos críticos para reconhecer e aceitar as 
contribuições intelectuais de Gurvitch decorre da escassez 
de debates e publicações de metodologia e teoria socioló-

gica sobre o problema da possibilidade da estrutura, que, 
para além das pesquisas de campo, foi examinado, entre-

                                                                                 

58 A dialética prepara a explicação mediante a descrição ou descoberta 
dos termos antinômicos da realidade social, notadamente a partir da con-
traposição de atitude coletiva e atitude individual. 

59 Isto é, os procedimentos propriamente explicativos -tais como as cor-
relações funcionais, as regularidades tendenciais, os cálculos de probabili-
dade, a causalidade singular e a integração direta nos conjuntos- pressu-
põem, todos eles, as totalidades concretas, cujas sinuosidades são contin-
gentes e os graus de coerência essencialmente variáveis.  
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tanto, em sociologia diferencial, por esse autor, há um 
bom tempo já, desde os anos cinquenta 60.  

Frequentemente, as estruturas sociais são estudadas em 
teoria sociológica desde o ponto de vista do sistema, como 
sujeitas à mudança somente nas posições relativas de grupos 

e classes, em conformidade aos padrões do capitalismo. 

Isto quer dizer que o problema da possibilidade 
mesma da estrutura resta à margem, sendo pouco valori-

zados em sua especificidade microssociológica os níveis de 
realidade que se diferenciam entre as superestruturas e a 
infra-estrutura, ou melhor, os níveis intermediários entre 
as obras de civilização e a base morfológica da sociedade. 

É improdutivo discutir problemas de estrutura social 
sem levar em conta a nítida consciência coletiva da hierar-
quia específica e referencial de uma unidade coletiva real, 

como o é a hierarquia das relações com os outros grupos e 
com a sociedade global ou, designada em modo mais am-
plo, a hierarquia das manifestações de sociabilidade 61.  

Em um grupo não-estruturado, as relações com os 
outros grupos e com a sociedade global permanecem flui-
das: é somente quando começa a estruturação que essas 
relações se tornam precisas, quer dizer, que se coloca toda 

uma série de questões a propósito de como o grupo se 
integra na sociedade global e da medida da sua tensão 
com os outros grupos.  

 

Há correlações funcionais a serem verificadas entre a estrutura-
ção e a tomada de consciência coletiva da hierarquia específica das 
formas de sociabilidade. 

É uma questão de fato e somente de fato, saber 
quando se está perante verdadeiros grupos reais, ou pe-
rante simples coleção de indivíduos. Deste modo, se 

constata que os desempregados podem passar de ―cole-
ção‖ para grupo real, nas conjunturas de crise econômi-
ca; da mesma maneira em que as pessoas que se encon-

                                                                                 

60 [Gurvitch, 1979]. Op. cit. 
61 Sem embargo, a compreensão do problema sociológico da possibili-

dade da estrutura foi corretamente aplicada pelos autores de história 
social, desde os anos sessenta. Veja, por exemplo, [Hobsbawm, 1977]. 
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tram numa situação econômica idêntica só constituem 

grupo real quando sentem que o seu nível de vida e pres-
tígio social sofreu uma baixa, ou pelo contrário, quando 

se dão conta de que o seu nível de vida e prestígio social 
se encontra em alta. 

Em modo idêntico, consumidores e usuários podem 

tornar-se grupos reais quando seus interesses são alcan-
çados pelo conflito, isto acontece nas seguintes situações: 
(1) se trata de consumidores que não são simultaneamen-

te produtores: caso dos aposentados, inválidos, crianças, 
adolescentes, velhos, mulheres, etc.; (2) os consumidores 
se encontram especialmente conscientes da subida dos 
preços provocada pelas exigências dos produtores de outro 

ramo da indústria; (3) se deixam animar por uma doutri-
na, como o trabalhismo, p.ex., que os leva a acentuar sua 
posição de consumidores, ou a procurar um equilíbrio en-

tre esta posição e a dos produtores. Nestes três casos, as 
duas categorias, produtores e consumidores, podem tor-
nar-se grupos reais, podem mesmo estruturar-se e, se isto 

acontecer, podem ir ao ponto de se organizar. 

Desta forma, levando à psicologia coletiva, alcança-se 
a compreensão de que há correlações funcionais a serem 
verificadas entre a estruturação e a tomada de consciência 

coletiva da hierarquia específica das formas de sociabilidade.  

A verificação dessas correlações funcionais só será 
alcançada mediante a aplicação dos procedimentos dialéti-

cos, que permitem descrever as passagens para as reci-
procidades de perspectivas, isto é, a formação dos equilí-
brios, sem os quais não há estruturação.  

As manifestações da sociabilidade, incluindo as rela-
ções com outrem, são definidas pela dialética sociológica 
como as múltiplas maneiras de ser ligado pelo todo no 
todo 62, este último termo compreendendo inclusive o 

complexo de significações observado em todo o campo 
cultural existente (atualizado em os Nós).   

Aliás, note-se que, desde 1937, portanto, antes de Mo-

reno e seus colaboradores começarem a associar sua socio-
metria à microssociologia, insistiu Gurvitch no fato de que 

                                                                                 

62 Importando sobre qualquer repulsão, a ação originária do todo nos 
conjuntos práticos se faz sentir notadamente na força de atração. 



 A Ideia Tridimensional em Sociologia © 2011 by Jacob (J.). Lumier 

36 
___________________________________________________________________ 

 

Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital 
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

"todas as interações, inter-relações, relações com outrem 
(interpessoais e intergrupais) ou interdependências, pressu-

punham e eram sempre fundadas sobre interpenetrações, 
integrações, participações diretas, fusões parciais nos Nós 
(atuais ou virtuais), sempre concebidos como totalidades‖ 63.  

Os elementos microssociais não têm absolutamente 
nada a ver com o individualismo, o atomismo e o forma-
lismo sociais, mas são descobertos no processus de forma-

ção dos agrupamentos sociais, na estruturação. 

Realismo Sociológico 

As estruturas são os intermediários entre os fenômenos do todo 
social ou “fenômenos sociais totais” e suas expressões nas regulamenta-
ções sociais.  São as estruturas sociais que tornam eficazes as obras de 
civilização nascentes do fundo dos fenômenos espontâneos, e são essas 
mesmas obras de civilização que ajudam as estruturas a se manter.  

 

►Mas não é tudo. Outro aspecto das dificuldades en-

contradas pelos críticos tem a ver com a mencionada obser-
vação por Lefebvre, de que a sociologia ganhou com as con-

tribuições de Gurvitch uma linguagem de disciplina científica 
madura 64. Note, no caso, o rigor incomum com que, em seu 
realismo aplicado ao texto sociológico diferencial, Gurvitch 

elabora a preeminência do ontológico (o esforço coletivo) 
sobre o epistemológico (a formulação conceitual).  

Isto significa que a outrora chamada ―sociologia geral” 
deixou para trás a imagem de disciplina das humanidades, 
manual de frases sobre o homem como ser gregário, e disci-
plina equivocadamente confundida à filosofia social.  

Por contra, o sociólogo não está mais desprovido como esti-
vera para responder à sentença dos neoliberais do século vin-
te, pela qual "a sociedade não existe, mas só há o mercado".  

Pelo realismo se compreende que, antes de concei-
tuar uma situação, uma conjuntura, uma estrutura, a rea-
lidade social se impõe à explicação sociológica, e os de-

                                                                                 

63 [Gurvitch, 1964a]. 
64 [Lefebvre, 1968], op. cit.  
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terminismos sociais podem ser verificados 65. O conceito 

de estrutura social em sociologia diferencial põe em relevo 
o fato de o conjunto social por mais complexo que seja 

preceder virtualmente ou atualmente todos os equilíbrios, 
hierarquias, escalas 66.  

 

Imanência recíproca do individual e do coletivo  

 

►Aliás, os princípios realistas corroboram as seguin-

tes constatações: (a) nenhuma comunicação pode ter lugar 
fora do psiquismo coletivo; (b)  todo o conhecimento é co-
municável mediante os mais diversos símbolos sociais; (c) a 

língua não é senão um meio para reforçar a interpenetração 
e a participação em um todo (concretamente, um Nós).  

Quer dizer, prevalece a abertura ao que se passa na 
realidade social e na dialética descoberta em seus níveis. 

Isto significa que o problema da autonomia da cultura 

deve ser considerado desde o ponto de vista das teorias de 
consciência aberta, que é uma abordagem aplicada em 

sociologia diferencial, no caso, em referência à imanência 
recíproca do individual e do coletivo, que compreende o 
psiquismo individual, o psiquismo interpessoal ou intergru-

pal (dito ―social‖) e o psiquismo coletivo, portanto incluin-
do a comunicação social. 

 

As manifestações da sociabilidade, incluindo as relações com ou-
trem, são definidas pela dialética sociológica como as múltiplas maneiras 
de ser ligado pelo todo no todo. 

 

Na verdade, há implicação dialética mútua entre tais 

termos. São elementos ou termos a primeira vista hetero-

                                                                                 

65 As indagações ou seleções e proposições dos problemas sofrem a in-
fluência dos “contextos sociais” pela mediação dos próprios conceitos, 
como “significados socialmente condicionados”. A linguagem como 'se-
mântica e sintaxe’ é inseparável de sua dimensão pragmática, na qual se 
inclui a dimensão sociológica.  Cf. [Wright Mills, 1974], op. cit. 

66 O único pressuposto dos determinismos sociais é a afirmação dos u-
niversos reais e concretos existentes.  
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gêneos ou contrários, nos quais o sociólogo deve pôr em 
relevo os setores por assim dizer secantes que coincidem e 

se contêm, se interpenetram em certo grau, ou são parci-
almente imanentes uns aos outros.  

Neste sentido, a implicação mútua revela-se notada-

mente o procedimento dialético imprescindível para dar preci-
são à ligação entre a vida psíquica e a vida social.   

A imanência recíproca parcial entre esses dois ter-

mos é verificada no fato de que, não sendo reduzida às 
suas exteriorizações na base morfológica, nas técnicas e 
nas organizações, nem às suas cristalizações nas estrutu-
ras e nas obras de civilização, a realidade social porta nela 

tensões crescentes ou decrescentes até as reações mais 
ou menos espontâneas.Reações essas que se manifestam 
em graus variados do inesperado, flutuante, instantâneo e 

do imprevisível que, no dizer de Gurvitch, correspondem 
ao que se chama o psíquico.  

 

Ao invés de ser o estado interno de uma consciência individual, o 
psíquico é incrustado na realidade social e implica tripla direção para o 
Meu, o Teu e o Nosso. 

 

Ao invés de ser o estado interno de uma consciência 
individual, o psíquico assim incrustado na realidade social 
implica uma tripla direção para o Meu, o Teu e o Nosso, afir-

mados em os Nós, em os grupos, classes, sociedades globais.  

Da mesma maneira, a implicação mútua permite dar, 
como disse, precisão à ligação entre o psiquismo individu-
al, o psiquismo interpessoal e o psiquismo coletivo. 

Posto que no psiquismo coletivo tenha lugar uma fu-
são prévia das consciências (assegurando a mesma signifi-
cação aos signos e aos símbolos, como, p.ex., às palavras 

de uma língua), nota-se que o psiquismo interpessoal ou 
intergrupal implica os dois outros.  

Ou seja, se esse psiquismo interpessoal é afirmado em su-

as manifestações na comunicação, nenhuma comunicação 
pode ter lugar fora do psiquismo coletivo.  

Ao mesmo tempo, são os psiquismos individuais que co-
municam - o que supõe sua diferenciação tanto quanto sua 

fusão. Daí porque o sociólogo insiste em não separar os três 
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psiquismos. Aliás, a respeito desses três psiquismos, obser-

va Gurvitch que o crescimento dos graus de implicação mú-
tua entre os mesmos conduz para a reciprocidade de pers-

pectiva, observando-se uma formação de equilíbrio entre o 
Meu, o Teu, o Nosso, sendo este o caso quando se passa do 
quadro social da Massa ao da Comunidade, e do quadro da 

Comunidade ao da Comunhão 67. 

► Torna-se claro que, ao invés de afastar, essa a-

bordagem que traz a psicologia coletiva para o âmbito da 

realidade social imbrica-se no material empírico, e amplia 
o alcance explicativo da sociologia. Nada obstante, torna 
exigida maior sensibilidade do sociólogo para a experiência 
humana, em especial para a compreensão dos Nós.  

A aplicação das teorias de consciência aberta 68 tor-
na possível distinguir, por um lado, as projeções da consci-
ência coletiva, os seus estados mentais e os seus atos; por 

outro lado, as obras de civilização (arte, moral, direito, 
conhecimento, educação, etc.), como coletividades de 

certas ideias e certos valores que aspiram à validade. 

 

O mundo da cultura funciona como um obstáculo e resiste à 
consciência coletiva, se afirma como um nível específico da realidade 
social, de tal sorte que é suscetível de se apresentar a esta consciên-
cia como o seu dado. Porém, esse nível é capaz de tornar-se um pro-
duto unilateral dessa consciência. Trata-se de uma aparente contradi-
ção e designa apenas que, em sua autonomia e com seus valores que 
aspiram à validade, o mundo da cultura só pode ser apreendido por via 
da consciência coletiva. 

 

Por sua vez, a apreensão por via de consciência coleti-
va só é possível graças ao fato de que essa consciência é 

capaz de se abrir, ultrapassando as suas crenças e assimilan-
do as novas influências do ambiente social, bem como é ca-
paz de se multiplicar no mesmo quadro social. 

                                                                                 

67 [Gurvitch, 1962].    
68 É equivocado identificar as teorias de consciência aberta à fenomeno-

logia e à influência de Edmund Husserl. Gurvitch já mostrou sua procedên-
cia em Bérgson e notadamente em Bachelard. Veja [Gurvitch, 1986] 
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Em favor da orientação para a pesquisa empírica, note-se 
que o debate mais produtivo nas ciências sociais ocorreu 

justamente no marco do melhor aproveitamento dos 
materiais empíricos da pesquisa histórica, e aconteceu entre 
o historiador Fernand Braudel 69 e Gurvitch, em torno do 

problema dos tempos sociais e dos tempos históricos 70.  

 

 
 

 

  

                                                                                 

69 [Braudel, 1972] 
70 Veja adiante o tópico sobre “Realismo Temporalista”. 
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Conhecimento Filosófico e Sociologia 

 

►Os sociólogos fundadores mais notáveis jamais despreza-

ram a reflexão e a crítica da filosofia. Karl Marx elaborou a 
dialética das alienações em revolta (moral e epistemológica) 

contra Hegel e contra a Economia Política; Max Weber desen-
volveu sua sociologia da interpretação compreensiva deixan-
do-se influenciar pelo culturalismo abstrato dos neokantianos, 

e Durkheim fundou a sociologia da vida moral sobre o dese-
jável a partir de sua reflexão com a filosofia de Kant.  

Neste sentido, não há negar a positividade do projeto 

microssociológico de Gurvitch, quando reconhece um triplo 

limiar comum à filosofia e à sociologia.  

Aliás, tal como renovada e desenvolvida por Gurvitch, 
um dos principais postulados da sociologia do conhecimento 

é a afirmação da possibilidade da intervenção do conheci-
mento filosófico, para permitir encontrar na realidade social o 
fenômeno específico do conhecimento, e para estabelecer no 

seu seio esquemas de classificação, como as classes e formas 
do saber que constituem os sistemas cognitivos. 

Todavia, é admitido que esses contatos particularmen-

te intensos entre a sociologia das obras de civilização, em 
seus principais ramos (conhecimento, vida moral, direito, 
arte, linguagem, religião, educação, etc.), por um lado, e, por 
outro lado, o conhecimento filosófico, devem ser contatos 

desenvolvidos sem que isso conduza à submissão da sociolo-
gia diante de uma doutrina filosófica específica.  

Se tal submissão acontecesse, arruinaria o alcance das 

investigações sociológicas, como houvera acontecido ao im-

portante sociólogo pioneiro Karl Mannheim 71, que fez por 
abalar a autoridade científica da sociologia do conhecimen-

                                                                                 

71 [Mannheim, 1972]. 
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to que promoveu, ao submetê-la à sua síntese dogmática 
de hegelianismo e pragmatismo.   

Com certeza, podem invocar justificações filosóficas di-
versas para preconizar a colaboração entre o conhecimento 
filosófico e a sociologia das obras de civilização.   

Gurvitch menciona a teoria da ―renovação perpétua da ra-
zão‖, tomada esta última como produzindo sempre novas ca-
tegorias adaptadas aos obstáculos a vencer, de que tratou o 

filósofo (anti-hegeliano) Léon Brunschvicg (1869 – 1944) em 
Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale. Da 
mesma maneira, há o realismo pluralista ou o monista.  Tam-
bém a ―filosofia do quase‖ poderia ser invocada à guisa de 

justificação, ligando-se a uma teologia negativa do absoluto 72.    

Aliás, uma coisa que aborrece os críticos, é Gurvitch 
sustentar que seria errôneo supor impraticável o esforço para 

delimitar as tarefas do conhecimento filosófico, ou para dele 
colher os critérios que permitam diferenciar as disciplinas da 
sociologia, sem tomar posição filosófica nenhuma.    

 

Metodologia das Ciências Sociais 

 

Sem embargo, a meta de colher os critérios necessários é 

realizável e é facilitada pela existência de um triplo limiar 
comum à filosofia e à sociologia 73, seguinte: a) a condição 
humana; b) o domínio das significações, dos símbolos, das 
ideias e valores, dos atos mentais; c) a aplicação prévia da 

purificação pelos procedimentos do hiperempirismo dialético, 
―precedendo qualquer ciência e qualquer filosofia‖. Na meto-
dologia das ciências sociais, o hiperempirismo dialético, 

portanto, não se confunde à sociologia do conhecimento, 
mas sem esta é inalcançável, e atende à demanda propos-
ta por muitos sociólogos 74 de uma disciplina desdogmati-

zadora, com realismo efetivo, capaz de tornar operativa 
uma consciência dos juízos de valor, tomados estes últimos 

como obstáculos à positividade da sociologia.  

                                                                                 

72 [Gurvitch, 1986], op.cit. págs. 555 segs. 
73 Ibid, ibidem. 
74 Veja [Horowitz, 1974].  
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Ou seja, uma metodologia probabilista com foco na 

variabilidade e preparatória para a pesquisa e explicação 
sociológica não meramente causal.  

Como se verá, o hiperempirismo dialético atende a 
essa demanda por uma disciplina desdogmatizadora pre-
liminar, e, juntamente com a descoberta da multiplicidade 

dos tempos sociais, constitui a contribuição reconhecida-
mente mais renovadora e debatida de Gurvitch para a 
produção intelectual em ciências humanas e sociais, es-

pecialmente à sociologia do conhecimento 75.  

 

O hiperempirismo dialético atende à demanda por uma disciplina 
desdogmatizadora preliminar e preparatória da pesquisa. 

 

Pode-se supor, por exemplo, que muitos de seus críti-
cos houveram preferido que, seguindo o modelo de Karl 

Mannheim e o preceito de Max Weber 76, Gurvitch reser-
vasse à própria sociologia do conhecimento o papel de 

disciplina purificadora das representações pré-científicas, 
trazidas pelo pesquisador dos seus ambientes sociais.  

Mas não foi desse modo, nem para o fim particular limitado 
de treinamento ou criação de uma ciência política "sem amar-
ras" (no dizer de Karl Mannheim), que Gurvitch desenvolveu a 

nova sociologia do conhecimento, como disciplina específica 
indispensável, ancorada na realidade da própria experiência 
humana – por isso, pela constatação do coeficiente existencial 

do conhecimento, tornada mais ainda uma disciplina necessá-
ria à descoberta de novos conhecimentos.  

A desdogmatização decorre de um dado básico da própria 
experiência humana que se oferece à observação empírica, e 

tornou-se inegável depois que a teoria microfísica reconheceu 
impossível esconder a negação do conceitual pela realidade 77. 
Foi deste ponto que Gurvitch desenvolveu o hiperempirismo 

dialético que, como disse, não se confunde à sociologia do co-

                                                                                 

75 [Braudel, 1972]. 
76 [Dahrendorf, 1974].  
77 [Bachelard, 1968], op. cit.  
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nhecimento, mas, para ser alcançado a exige, tanto quanto 
requer a compreensão da multiplicidade dos tempos 78. 

Neste sentido, se reconhece o esforço de Gurvitch 
como integrado na tendência moderna para unir dialética e 
experiência, inaugurada ao que se sabe na filosofia alemã, 

com Fichte, Hegel e Marx, e aprofundada com a teoria 
microfísica do século XX. O hiperempirismo dialético se 
desdobra em modo recorrente ao longo de toda a sociolo-

gia diferencial, em especial na dialética sociológica das três 
escalas dos quadros sociais, louvada como disse por Henri 
Lefebvre, que envolve o microssocial, o nível parcial dos 
agrupamentos, o plano das sociedades globais.   

►Possível e desejável, pode-se, pois, aprofundar a 

colaboração da filosofia e da sociologia, tendo em conta os 
seguintes pontos: 

 (a) se a sociologia traz à filosofia materiais ricos em 
ensinamentos sobre a variedade quase infinita das condu-
tas, dos atos, das experiências, das obras, incluindo nestas 

últimas a variedade de significações, símbolos, ideias, va-

lores e a própria inversão de sua hierarquia nas diferentes 
civilizações e estruturas sociais;  

(b) se a sociologia pode pôr à filosofia questões que 

exigem respostas positivas, tais como, por exemplo, as 
questões sobre (b.1) os sujeitos coletivos do conhecimento, 
(b.2) a possibilidade dos juízos coletivos, (b.3) o conheci-

mento coletivo e sua validade, (b.4) a liberdade coletiva e 
suas relações com a liberdade individual e com o ser, (b.5) a 
validade da vida moral coletiva e de seus gêneros,  

(c) por sua vez, o conhecimento filosófico – entenda-
se: o conhecimento assimilado como metodologia das ciên-
cias sociais no hiperempirismo dialético – pode contribuir ao 
seguinte: (c.1) para eliminar o dogmatismo em sociologia; 

(c.2) para levar à ―sociologia da sociologia‖, revelando a inci-
dência do coeficiente humano em qualquer posição sociológi-
ca; (c.3) para apoiar o esforço da teoria sociológica em sua 

procura dos quadros operativos apropriados e das hipóteses 
que levam à explicação; mais ainda: (c.4) a filosofia obriga a 

                                                                                 

78 Para chegar ao hiperempirismo dialético, Gurvitch examinou detida-
mente as contribuições dos cientistas da microfísica a partir da revista 
"Dialectique (1947), dentre outras fontes. Veja: [Gurvitch, 1962], op. cit. 
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sociologia a responder a uma série de questões positivas, 

como a do papel dos diferentes gêneros e formas do conhe-
cimento nos diversos tipos de estruturas79. 

 A Sociologia do Conhecimento de Outro 

►Quando imputam a Gurvitch um projeto fenomenológi-

co, os críticos têm em vista notadamente o estudo socioló-
gico dos Nós. Por contra, deve-se reter que esse estudo é 
parte da sociologia do conhecimento de outro, dos Nós, dos 

grupos, das classes, das sociedades, apreendidos estes 
temas coletivos reais em sua realidade e afirmações verídi-
cas por um juízo consciente na reflexão coletiva 80. 

Como classe particular do saber, pouco diferenciado dos 

quadros sociais em seu conjunto, o conhecimento de outro é 
de compreensão recente, e acontece mais em filosofia do que 
em sociologia, onde deveria prevalecer, por tratar-se de te-

mas coletivos reais, focos dos debates e reflexões coletivas!   

Este paradoxo acontece porque a tomada de consciên-
cia e a produção do conhecimento de outro81 são um ele-

mento constitutivo da sociedade real com tal profundidade 
que torna inimaginável algum quadro social, microssocial, 
grupal, global, onde não se produza essa tomada de cons-
ciência do outro e esse conhecimento de outro.   

Além disso, em sua identificação do outro à sociedade 
em geral, a compreensão pela filosofia fica ainda mais favo-
recida por ser a tomada de consciência do outro e o conheci-

mento de outro, ambos, frequentemente implícitos do que 
explícitos, cujos aspectos, entretanto, variam com cada qua-

                                                                                 

79 [Gurvitch, 1969]. 
80 É uma extrapolação em face da dialética a suposição por alguns de 

que o estudo da reflexão coletiva em sociologia implicaria aceitar em de-
trimento da realidade social o “primado da percepção”, cuja proclamação é 
atribuída aos estudiosos da filosofia fenomenológica de Husserl ou de 
Heidgger, para quem o sujeito pode adjudicar às coisas toda a classe de 
significações, pois “pensa que as vê”. 

81 O termo “outro” designa outra pessoa, diferente, e o conhecimento 
de outro se refere a uma classe de conhecimento, que só se particulariza 
em correlações funcionais com os quadros sociais. Veja adiante a análise 
deste conhecimento como particularizado, no tópico sobre o “sistema 
cognitivo do capitalismo”. 
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dro social, inclusive os critérios de outro e dos Nós, que po-
dem estreitar-se ou, ao contrário disso, ampliar-se.  

Por exemplo, lá onde os critérios de outro se estrei-
tam, há exclusão do estrangeiro, do escravo, do servo, que 
não aparecem como outro e, portanto, não pertencem aos 

Nós; pelo lado contrário, lá onde os critérios se ampliam, o 
homem pode ser tomado como representante da humanida-
de e assim reduzido em seus traços individualizados 82.   

Em certos quadros sociais e em certas conjunturas, 
o outro, como objeto de percepção ou de conhecimento, se 
pode apresentar como pai, irmão, amigo ou inimigo, como 
companheiro ou rival, camarada ou adversário, inferior ou 

superior, como protetor ou como opressor, como centro de 
atração, de repulsão ou de indiferença; pode ainda preten-
der um caráter ambivalente, combinando traços opostos.  

O conhecimento de outro só teve um papel diferencia-
do considerável nas sociedades de tipo patriarcal ou feudal, 
em particular nas corporações de ofícios e nas ordens monás-

ticas da Idade Média.  Além disso, o conhecimento de outro 

intervém em certos grupos de pouca envergadura, como o 
são as famílias, os matrimônios, os internados, etc.  

Sem embargo, note que o conhecimento de outro pudera 

tornar-se importante nos tipos de sociedades organizadas 
segundo os princípios do coletivismo descentralizado e plura-
lista, fundado na autogestão operária, de que se teria um 

exemplo aproximado na Iugoslávia do século XX.    

Enfim, no conhecimento de outro, trata-se de uma 
classe de conhecimento que se verifica na própria observa-

ção dos quadros sociais, mas que é uma classe particular 
de conhecimento exatamente por essa ligação íntima aos 
quadros sociais, nos quais é diretamente apreendido nos 
atos mentais ou na mentalidade coletiva. 

Mas não é tudo. Ao trazer para a sociologia o estudo 
(dialético) dos Nós, o sociólogo amplia sua área de atua-
ção, interesse este o que foi claramente percebido por 

vários autores em face do problema cada vez mais ressen-
tido das relações interpessoais ou relações humanas nas 
organizações corporativas, fábricas, empresas e aparelhos 

organizados diversos.  

                                                                                 

82 [Gurvitch, 1969], op.cit.. 
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Deste ponto de vista sociológico e dialético, o termo 

―instituição" revela-se cristalizado e, como veremos adian-
te, se limita a designar o instituído, a coisa estabelecida, 

as normas já presentes, o estado de fato confundido ao 
estado de direito, tornando desse modo, cada vez mais 
escondido, o aspecto instituinte da vida social 83 .  

 

  

                                                                                 

83 Lourau põe em relevo como indispensável ao estudo das relações 
humanas a pesquisa das condutas efervescentes. [Lourau, 1975], op. cit, 
págs.134 a 143.  
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As relações dialéticas e as atitudes coletivas  
 

Consideradas em conjuntos, as atitudes coletivas 
podem ser descritas como configurações sociais (Gestal-

ten) 84 virtuais ou atuais que implicam ao mesmo tempo: 
(1) uma mentalidade, em particular preferências e aver-
sões afetivas; (2) predisposições a condutas e reações; (3) 

tendências a assumir papéis sociais determinados; (4) um 
caráter coletivo; (5) um quadro social em que: (a) os sím-
bolos sociais se manifestam, e (b) escalas particulares de 
valores são aceites ou rejeitadas 85. Consistem efetiva-

mente em arranjos que levam a reagir, disposições desco-

bertas nas unidades coletivas reais (grupos e classes) que 
levam os Nós no interior destas e as sociedades inteiras a 

reagirem em maneira comum, a conduzir-se em certo mo-
do e assumirem papéis sociais particulares.  

 

As relações dialéticas surgem da impossibilidade em opor as ati-
tudes individuais e as atitudes coletivas, como alternativas.   

 

As atitudes se encontram umas vezes em relações 

de complementaridade, outras vezes em relações de impli-
cação mútua; umas vezes em relações de ambiguidade, 
outras vezes em polarização; outras vezes, enfim, em re-
lações de reciprocidade de perspectiva.    

No estudo sociológico das relações entre as atitudes 
individuais e as atitudes coletivas, todas essas possibilida-
des de relações dialéticas devem ser consideradas.  Não 

basta encarar apenas umas ou outras; não basta privilegi-

                                                                                 

84 Veja adiante, no Artigo Anexo: Desejo e Vontade em Sociologia, o tó-
pico “Psicologia da Forma e Consciência Coletiva”. 

85 [Gurvitch, 1962], op. cit. 
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ar a complementaridade, por exemplo, em detrimento da 

implicação mútua, da ambiguidade, etc.  

A exigência decorre da constatação de que:  

(a) os indivíduos mudam de atitude em função dos 
grupos aos quais pertencem - sendo os grupos formados 
exatamente com base na continuidade e no caráter ativo 

de uma atitude coletiva;  

(b) os papéis sociais que os indivíduos assumem, ou 
os personagens que eles encarnam, mudam segundo os 

círculos sociais diferentes a que pertencem 86. Desta sorte, 
um pai ou um marido muito autoritário, p.ex., pode simul-
taneamente desempenhar o papel de um colega particu-
larmente atencioso, etc.;  

(c) Em cada grupo, um indivíduo desempenha um pa-
pel social diferente: é ajustador, vendedor, professor, etc.; 
por outro lado, esse mesmo indivíduo pode desempenhar 

nesses grupos papéis umas vezes sem brilho, outras vezes 
brilhante; umas vezes subordinados, outras vezes dominan-

tes; os mesmos indivíduos e os mesmos grupos podem, se-

gundo estruturas e conjunturas sociais variadas, desempe-
nhar papéis muito diferentes e até opostos 87.  

Essas relações dialéticas entre as atitudes individu-
ais e as atitudes coletivas levam a sociologia a estabelecer 

―coeficientes de discordância‖ entre as opiniões exprimidas 
nas sondagens e as atitudes reais dos grupos.   

A exigência em considerar todas as possibilidades 

das relações dialéticas, em decorrência da definição mes-
ma das atitudes coletivas como configurações sociais (Ges-
talten), confirma-se no fato de que as atitudes se manifes-

tam nas três escalas em que se constituem os fenômenos 
do todo social: a escala dos Nós, a dos grupos e classes, a 
das sociedades globais.  

Sendo uma das manifestações de Gestalten sociais, 

as atitudes exprimem ambientes imponderáveis 88. Segre-
gam as mesmas um conceito primordialmente sociológico, 

precisamente, um nível específico em profundidade da 

                                                                                 

86 [Gurvitch, 1979], op.cit. págs.109sq 
87 Ib.p.106-7 
88 Ib.p.111 
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realidade social, que abarca um campo mais vasto de to-
das as ligações de papéis sociais, de todas as práticas e 

modos mais flexíveis; um nível geralmente mais vasto do 
que todas as condutas mais ou menos regulares e, bem 
entendido, mais do que todos os aparelhos organizados, 

servindo a todos de fundamento.  

Além disso, as manifestações das atitudes coletivas 
se refletem em cada um dos demais planos sobrepostos, 

que podem ser considerados como expressões, como pro-
duções ou realizações das atitudes coletivas.  

 

É a constatação da impossibilidade em opor as atitudes individu-
ais e as atitudes coletivas 89, e o reconhecimento da exigência em consi-
derar todas as possibilidades de relações dialéticas no estudo sociológico 
desse fenômeno, que conduz a uma compreensão da aplicação ampliada 
dos procedimentos dialéticos utilizados na física quântica. 

 

►O movimento e o método dialético 

 

A ampliação do debate em favor dos procedimentos dia-
léticos pode ser creditada aos dois fatos seguintes: (a) ao 
princípio da relatividade generalizada, que levou a ciência a 

perder seus assentamentos tradicionais, enraizados em um 
tempo e em um espaço universais e unívocos – descartados 
em benefício de uma multiplicidade de espaços tempos; (b) 
às equações de incerteza, de Heisenberg e Von Newman, 

que demonstraram a impossibilidade em mensurar simulta-
neamente a posição e a velocidade do elétron.  

Entendeu-se que o processamento dialético é essen-

cialmente depuração de um conhecimento sob a pressão 
de uma experiência, com a qual se defronta. Denominou-

                                                                                 

89 Em seu artigo "Les Représentations Collectives et les Représentations 
In-dividuelles", estudo posteriormente inserido na sua obra "Philosophie et 
Sociologie", Durkheim pressentiu a dialética ao argumentar por analogia 
sobre a autonomia relativa nas relações entre a consciência coletiva e a 
consciência individual, repelindo a reabsorção do coletivo no indivíduo sob 
o aspecto biológico (redução da consciência às funções cerebrais), por 
retirar à vida mental toda a especificidade. Veja [Gurvitch, 1968a]. 
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se dialética a uma concepção da ciência, segundo a qual 

toda a proposição científica é em princípio revisável.  

A introdução da dialética nas ciências exatas foi fei-

ta, então, em relação ao seguinte: (a) para abrir um aces-
so em direção ao que é escondido, ao que é dificilmente 
possuível; (b) para renovar experiência e experimentação; 

(c) para tornar essencialmente impossível a esclerose dos 
quadros operativos.   

Quer dizer, trata-se de uma dialética que não é nem 

uma arte de discutir e de enganar, nem um meio de fazer 
a apologia de posições filosóficas preconcebidas - sejam 
elas denominadas racionalismo, idealismo, criticismo, espi-
ritualismo, materialismo, fenomenologia, existencialismo. 

Tal é a dialética experimental e relativista, recorrendo à 
especulação para melhor adaptar os objetos do conheci-
mento às profundezas do real.  

O mesmo vale para um importante filósofo da cultura 
científica como Gastón Bachelard, quem começou a introdu-

zir a dialética complexa desde o ano de 1936 90 e notou que 

a dialética é ligada a procedimentos operativos que tornam 
relativo o aparelho conceitual de toda a ciência.  

O desdobramento em vários procedimentos dialéticos 
examinados por Gurvitch para completar o único procedimen-

to da complementaridade introduzido e aplicado na física 
contemporânea, é sustentado com os seguintes argumentos:  

(1º) a impossibilidade para o método dialético corres-

ponder rigorosamente à multiplicidade dos movimentos 
dialéticos reais - pois se terminaria assim por espalhá-lo 
ao infinito;  

(2º) no oposto, a impossibilidade para a manutenção de 
um único procedimento operativo do método dialético, apli-
cável a toda a multiplicidade dos movimentos dialéticos reais, 
diversamente orientados e às vezes irredutíveis, pois isso 

ensejaria uma inflação e um fetichismo das antinomias e, por 
seu intermédio, provocaria um retorno ao dogmatismo. Quer 

dizer, agravaria o erro de impulsionar a dialética como méto-

do para a polarização dos contraditórios 91. 

                                                                                 

90 [Bachelard, 1972]. 
91 [Gurvitch, 1962], op.cit., pág. 238. 
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Assinala Gurvitch, a respeito da pertinência desses 
argumentos, que, na leitura dos diversos números da re-

vista ―Dialectique‖ (1947), os físicos do século vinte insis-
tem no procedimento operativo da complementaridade, 
deixando de lado a implicação mútua, a ambiguidade, etc.   

Acrescenta nosso autor que, do fato de o procedimento 
operativo da complementaridade dialética ser o único apli-
cável nas ciências da natureza, o mesmo deveria valer em 

conclusão para as ciências do homem 92.  

Diz-nos também que, (a) depois que Niels Bohr, 
Louis de Broglie, J.L. Destouches aplicaram a dialética da 
complementaridade às ondas e corpúsculos, (b) Werner 

Heisenberg e Von Newman o ampliaram até as relações 
entre situação e velocidade dos elétrons, e, finalmente, (c) 
F. Gonseth e seus colaboradores, por sua vez, o estende-

ram às relações entre o infinitamente grande e o infinita-
mente pequeno em matemáticas.   

Sem embargo, Gurvitch sustenta que nem o sentido 

do termo ―complementaridade‖, nem a relação deste pro-

cedimento operativo com outros procedimentos de dialeti-
zação, nem, enfim, suas relações com o método dialético 
ele mesmo e com a realidade estudada, não foram, entre-

tanto, esclarecidos e aprofundados. 

 

 
 

 

  

                                                                                 

92 A realidade humana e social, sendo dialetizada, exige a aplicação do 
conjunto dos procedimentos operativos dialéticos disponíveis. Ibidem, p.24; 
pp.246 sq. 
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Os procedimentos dialéticos do hiperempirismo 93   
 

O ensinamento que se tira de Saint-simon e de Karl Marx 

é de que a precedência do ser social se traduz pelo alcance 
operativo das amplitudes concretas 94, como conexões de 
efetividade. Vale dizer, o ontológico (incluindo os tempos 

sociais) precede o epistemológico, levando ao problema da 
relação dialética entre o método dialético e a realidade social 
e humana, esta última já dialética e historiada nela mesma.  

Busca-se com essa compreensão estabelecer uma refe-

rência dialética e dialetizadora, capaz de introduzir nos qua-

dros operativos da sociologia não somente a constatação da 
insuficiência do pensamento conceitual, para conter nos con-

ceitos a manifestação do todo ele mesmo, mas, notadamen-
te, uma referência capaz de introduzir o procedimento de-
terminístico voltado para dar expressão à ambivalência dialé-

tica, assim apreendida na insuficiência do conceitual. 

 

As variações do saber 

 

A sociologia diferencial recolhe essa orientação na 
medida em que articula uma visão de conjuntos das varia-
ções do saber, observadas no âmbito das três dimensões 

da realidade social, isto é: (a) observadas em escala da 
microssociologia, (b) em escala da sociologia dos agrupa-
mentos particulares e classes sociais, (c) em escala da 

macrossociologia dos tipos de sociedades globais.  

                                                                                 

93 Juntamente com a descrição da multiplicidade dos tempos sociais, o 
hiperempirismo dialético é uma das principais contribuições de Gurvitch 
para a sociologia e as ciências humanas e sociais.  [Gurvitch, 1962], op. cit. 

94 [Gurvitch, 1969], op. cit. 
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Desta forma, a aplicação da dialética complexa em 
sociologia torna possível verificar as variações do saber, 

como qualidades dos próprios tempos sociais, gerados na 
dinâmica de reestruturação. Daí a multiplicidade dos de-
terminismos sociais e sociológicos. 

O sociólogo tem em conta que os tempos múltiplos 
são mais do que apenas ―meios lógicos de variabilidade‖, 
construídos por necessidade de compreender e explicar a 

estruturação, mas, antes disso, são igualmente verificados 
em estado de realidade, como tempos sociais efetivos.  

Trata-se de fatos cada vez mais reconhecidos na a-
tualidade, onde, sob a influência do impressionante desen-

volvimento das técnicas de comunicação, passamos num 
abrir e fechar de olhos pelos diferentes tempos e escalas 
de tempos inerentes às civilizações, nações, tipos de soci-

edades e grupos variados.  

 

O processamento dialético é essencialmente depuração de um co-
nhecimento sob a pressão de uma experiência. 

 

Dito com poucas palavras, o processamento dialético é 
essencialmente depuração de um conhecimento sob a pres-

são de uma experiência, com a qual se defronta. O que se 
denomina dialética é uma concepção da ciência, segundo a 
qual toda a proposição científica é em princípio revisável. 

O debate sobre a dialética deve-se aos dois fatos já 
mencionados seguintes: (a) ao princípio da relatividade gene-
ralizada explorado por Einstein, que levou a ciência a perder 
seus assentamentos tradicionais enraizados em um tempo e 

em um espaço universais e unívocos – abandonados em be-
nefício de uma multiplicidade de espaços-tempos; (b) às 
equações de incerteza, de Heisenberg e Von Newman, que 

demonstraram a impossibilidade em mensurar simultanea-
mente a posição e a velocidade do elétron. 

Quer dizer, trata-se, então, já mencionei, de uma 

dialética que não é nem uma arte de discutir e de enga-
nar, nem um meio de fazer a apologia de posições filosó-
ficas preconcebidas, sejam elas denominadas racionalis-
mo, idealismo, criticismo, espiritualismo, materialismo, 

fenomenologia, existencialismo.  
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Pelo contrário. A introdução da dialética nas ciências 

exatas foi feita em referência especulativa às seguintes exi-
gências metodológicas: (a) para abrir um acesso em direção 

ao que é escondido, ao que é dificilmente possível ou de difícil 
apropriação e apreensão; (b) para renovar experiência e 
experimentação; (c) para tornar essencialmente impossível a 

esclerose dos quadros operativos.   

Tal é a dialética experimental e relativista, recorrendo à 
especulação e ao conjetural para melhor adaptar os objetos 

do conhecimento às profundezas do real. 

►A respeito da teoria sociológica, especificamente, se exi-

ge que toda a explicação seja precedida do estudo dialético 
dos determinismos sociais, em sua multiplicidade de tempos.  

O desprezo pelo papel do saber nos processus de es-
truturação pode levar a equívocos, que perduram longo tem-
po. Por exemplo: no estudo das sociedades globais que en-

gendram o capitalismo, a explicação das mudanças exige que 
se leve em conta o papel do saber. Nesses tipos de sociedade 

(na Europa Ocidental são os séculos XVII e XVIII os que lhes 

correspondem), o traço marcante é o despertar do Estado na 
forma da monarquia absoluta, participando ativamente do 
desenvolvimento do capitalismo nascente e, nessa e por essa 
atividade, tratando todos os problemas políticos sob seu as-

pecto econômico. Daí que os historiadores e os economistas 
caracterizam a organização política dessa sociedade como 
―despotismo esclarecido‖.   

     Todavia, o caráter particular desse tipo de socieda-
de, além da vinculação ao ―Estado ressuscitado‖, inclui os 
começos do maquinismo, as primeiras fases da industria-

lização, a transformação do trabalho em mercadoria, a 
aparição das classes sociais propriamente ditas (formação 
da estrutura de classes), notando-se do ponto de vista 
diferencial, menor divergência ou desacordo entre a es-

trutura global e o fenômeno do todo social que lhe é sub-
jacente (incluindo neste último as unificações coletivas 

espontâneas da sociabilidade).  

Será em razão dessa tendência para um desacordo 
menor entre o estruturado e o espontâneo, transpassan-
do a estrutura do tipo global, que se nota a improprieda-

de em minimizar o papel do saber como fato social, nesse 
e para esse tipo de estrutura, quer dizer, impõe-se reco-
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nhecer a reciprocidade de perspectivas que aqui se confi-
gura entre experiência e conhecimento, levando ao pre-

domínio das explicações por correlações funcionais e não 
causalidade singular (muito menos leis causais).   

 

Correlações Funcionais 

 

  Como se sabe, depois dos estudos desenvolvidos por 

Gurvitch 95, a possibilidade para ir além das explicações 
por correlações funcionais e buscarem o máximo de coe-
rência do processus de reestruturação, como fundado em 
uma causalidade singular, deixando o fato social do saber 

como epifenômeno, somente poderá acontecer quando se 
esteja perante um caso de desacordo preciso de quadro 
social e saber, como consta nas análises de Karl Marx, 

por exemplo, em que o saber da Economia Política clássi-
ca está em notado desacordo relativamente ao quadro da 
sociedade de classes ao qual pertence.  

Nesses casos de ruptura, se poderá estabelecer uma 
determinada mudança social como a causa particular de que 
a estrutura é o efeito, polarização esta que, aliás, muitos 
tentaram fazer apressadamente para este tipo de sociedade 

que dá à luz o capitalismo, ao buscarem atribuir ao advento 
do maquinismo o papel de causa singular da mudança estru-
tural, o que excluiria o alcance ou a relevância do saber como 

fato social para a reestruturação desse tipo global.   

Neste ponto, há que levar em conta a coerência da te-
oria de estrutura para as sociedades de tipo feudal, onde a 

causalidade singular é aplicável. 

Antes de tudo, deve-se notar, nas sociedades feudais, 
que o saber como fato social fica enfraquecido e somente a 
Igreja romana, as cidades liberadas ou livres e a hierar-

quia dos grupos militares feudais estão em condições de 
fazer valer o conhecimento elaborado em doutrinas ou em 
fórmulas. Nas demais hierarquias só ocorrem o conheci-

mento espontâneo e difuso. Isto em razão do assinalado 
desacordo muito marcado entre o fenômeno social total 
global subjacente (as unificações coletivas espontâneas da 

sociabilidade) e a estrutura correspondente.  
                                                                                 

95 Veja [Gurvitch, 1968], op. cit.  
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Tal desacordo é mais acentuado ainda quando se leva 

em conta o pluralismo excepcional da estrutura feudal em 
si, comportando várias hierarquias de grupos, de regula-

mentações, e das obras de civilização.  Aliás, é por esse 
pluralismo extremo acrescido das heranças greco-romana, 
germano-bárbara e a dos mouros, que se diferencia como 

se sabe o feudalismo europeu dos correspondentes tipos 
japonês, chinês, russo, etc., sendo o feudalismo europeu 
imbricado entre os séculos X e XIV (a Idade Média), cujas 

particularidades são estudadas pelos historiadores nos 
casos da França, da Inglaterra, Flandres e Alemanha.    

  Com efeito, a explicação aqui se assenta no fato sin-
gular que se produz ao fim do regime feudal, quando se 

efetua a aliança dos monarcas feudais com as cidades 
francas ou abertas, as quais compraram sua liberdade ao 
Estado territorial, reanimando-o como agrupamento par-

ticular ao mesmo título que os agrupamentos de localida-
des, cujo bloco integra.   

Assim é a mudança social levando à reanimação do 

Estado, o qual recupera força com a referida aliança, que 
constitui o elemento máximo de coerência (causalidade 
singular) da teoria para as sociedades feudais, seu marco 
de ultrapassagem, restando, então, neste caso, o saber 

como um fato social em estado preponderantemente es-
pontâneo e difuso sem que seja feito valer.  

Uma vez tirado do seu sono por essa aliança singu-

lar, o Estado toma a forma da monarquia absoluta, consti-
tuindo como disse um traço característico das sociedades 
globais que dão à luz o capitalismo. Nestas, por sua vez, 

nota-se dentre outros aspectos igualmente relevantes das 
correlações funcionais que explicam a estrutura, o seguin-
te: (a) a enorme impulsão da divisão do trabalho técnico, 
que supera muito a divisão do trabalho social, e sendo 

combinada ao maquinismo tem por consequência uma 
produtividade sem precedentes, em quantidade e em qua-

lidade; (b) a acumulação de riquezas, acelerada pelo des-

cobrimento do Novo Mundo, alcança em tempo record 
grandes proporções, agravando assim os contrastes entre 
a pobreza e a opulência; (c) na hierarquia das regulamen-

tações sociais, o conhecimento e o direito estão na frente, 
e a educação em segundo lugar, liberando-se da tutela 
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eclesiástica; (d) Se assiste à vitória do natural sobre o 
sobrenatural, da razão sobre toda a crença; bem como ao 

crescimento do individualismo em todos os campos, e ao 
nascimento da ideia do ―progresso da consciência‖, sendo 
a reter que a expressão mais completa da civilização e da 

mentalidade própria dessa sociedade no seu apogeu é a 
―época das luzes‖, que faz o homem confiar no seu êxito, 
no das suas empresas técnicas e industriais.  

As Atitudes Coletivas e  
As coincidências dos quadros de referências. 

O estudo dialético em sociologia deve ser feito a fim de 
colocar em relevo não só a análise dos níveis de realidade, 

cuja hierarquia constitui as estruturas sociais, mas, igualmen-
te, a fim de ressaltar de maneira realista que não há unifica-
ção sociológica dos fatos particulares sem o concurso da li-

berdade humana, interveniente nos determinismos sociais 
(de que a variabilidade é a expressão empírica), e não so-
mente lógica, em uma conexão de efetividade, tornando 

impossível o determinismo único e a sua dogmatização.   

Desta forma, a colocação do saber em perspectiva 
sociológica, afirmando o coeficiente existencial do conheci-
mento 96, revela-se igualmente uma questão de fatos, uma 

coincidência dos quadros sociais e dos quadros de referên-
cias – sejam tais referências lógicas ou estimativas, de juí-
zos cognitivos ou de atitudes morais. Coincidência que pode 

ser constatada na base das interpretações das ideias e valo-
res coletivos, cujas ambiências sociais, como meio dinâmico 
de eficácia em que esses valores se encontram afirmados e 

cotejados, por sua vez são configuradas e descritas como 
atitudes coletivas (Gestalten).   

 

 

 

 

                                                                                 

96 Os coeficientes existenciais do conhecimento compreendem os coefi-
cientes humanos (aspectos pragmáticos e políticos) e os coeficientes sociais 
(variações nas relações entre quadros sociais e conhecimentos). Veja [Gur-
vitch, 1969], op.cit. 
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A colocação do conhecimento em perspectiva sociológica revela-
se uma coincidência dos quadros sociais e dos quadros de referência. 

 

►Todavia, note-se que, no reverso da(s) contin-

gência(s) relativa(s) envolvendo a(s) coincidência(s) 
quadros sociais / quadros de referências, contingência(s) 

relativa(s) porque não absorvida(s) no hasard absoluto, 
e, ademais, contrastando qualquer irracionalismo, o as-
pecto de coerência é viabilizado, por sua vez, na medida 

em que passam das atitudes, como tendências e predis-
posições de ação, à mediação pelos atos coletivos.  

Por tratar-se de realidade em ato, não há maneira de 
projetar sem artificialismo um paradigma de localização, um 

lugar comum prévio para as coincidências dos quadros soci-
ais e dos quadros de referência. Ao invés de um lócus, há 
que aprofundar a variabilidade no estudo dos coeficientes 

existenciais do conhecimento.  

Aliás, a colocação do conhecimento em perspectiva so-

ciológica, sua variação em função dialética dos quadros soci-

ais, corresponde ao posicionamento e à formulação de Marx 
nas suas célebres Teses sobre Feuerbach, haja vista a cons-
tatação de que qualquer ciência é uma atividade social práti-
ca e, portanto, comporta um coeficiente humano. 

Se a constatação de coincidências tem alcance fun-
damental na sociologia, como disciplina probabilitária, é 
certo que a dialética relativista sociológica surge justamen-

te como esforço para descrever as sinuosidades do contin-
gente e do coerente 97.  

Seja como for, para chegar a pôr questões sobre os 

sujeitos coletivos do conhecimento, sobre a possibilidade 
dos juízos coletivos, sobre o conhecimento coletivo e a sua 

                                                                                 

97 As coincidências têm pertinência histórica para a hegemonia cultural 
da burguesia e por esta via deixam passar alguma coisa relativamente 
positiva. Na crítica por Ernst Bloch, sobre a modernização acelerada aos 
anos vinte, a ausência de significações humanas do mundo da burguesia 
declinante (liberal) transmite ainda uma cultura na montage do vazio, 
preenchido pelas coincidências de uma história dos fenômenos, uma fe-
nomenologia que sem ser a boa, pode servir para assegurar a antiga cultura 
(em aspiração no gótico tardio). [Bloch, 1978].  
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validade, sobre a liberdade coletiva e as suas relações com 
a liberdade individual e com o ser, dentre outras questões, 

é preciso pôr em relevo que a multiplicidade dos procedi-
mentos dialéticos operativos acentua as nuances e refina a 
descrição da realidade social, evidenciando a complexidade 

de toda a explicação válida.  

Com efeito, em virtude do caráter imponderável que 
as caracteriza (é impossível apreendê-las completamente), 

a dialética sociológica funda-se nas atitudes coletivas, con-
sideradas em especial como conjuntos, configurações em 
ambiências sociais (Gestalten) virtuais ou atuais, que impli-
cam ao mesmo tempo: (1) uma mentalidade, em particular 

preferências e aversões afetivas; (2) predisposições a condu-
tas e reações; (3) tendências a assumir papéis sociais deter-
minados; (4) um caráter coletivo; (5) um quadro social em 

que: (a) os símbolos sociais se manifestam, e (b) escalas 
particulares de valores são aceites ou rejeitadas.  

As relações dialéticas surgem da impossibilidade em 

opor as atitudes individuais e as atitudes coletivas, como 

alternativas. Elas se encontram umas vezes em relações 
de complementaridade, outras vezes em relações de impli-
cação mútua; umas vezes em relações de ambiguidade, 

outras vezes em polarização; outras vezes, enfim, em re-
lações de reciprocidade de perspectiva.  

No estudo sociológico das relações entre as atitudes 

individuais e as atitudes coletivas, todas essas possibilida-
des de relações dialéticas devem ser consideradas. Não 
basta encarar apenas umas ou outras; não basta privilegi-

ar a complementaridade, por exemplo, em detrimento da 
implicação mútua, da ambiguidade, etc. Essa exigência 
decorre da constatação de que: (a) os indivíduos mudam 
de atitude em função dos grupos aos quais pertencem - 

sendo os grupos formados exatamente com base na conti-
nuidade e no caráter ativo de uma atitude coletiva; (b) os 
papéis sociais que os indivíduos assumem ou os persona-

gens que eles encarnam mudam segundo os círculos soci-

ais diferentes a que eles pertencem.   
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Complementaridade Dialética 

 

São cinco os procedimentos operativos nos quais se 

manifesta o método dialético: (1º) - a complementaridade 
dialética, (2º) - a implicação dialética mútua, (3º) - a am-
biguidade dialética, (4º) - a polarização dialética, (5º) - a 

reciprocidade de perspectiva.  

Na descrição desses procedimentos, o tópico posto em 
relevo é a diferença entre a disposição da experiência nas 

ciências da natureza, a qual visa conteúdos que neles mes-
mos nada têm de dialéticos, por um lado, e, por outro lado, a 
experiência arregrada em sociologia, a qual, por sua vez, visa 
conteúdos dialéticos, como o é a própria realidade social.  

►Com efeito, qualquer teoria da experiência tomada 

como unívoca e servindo a uma pré-concepção filosófica 
(sensualismo, associonismo, positivismo, pragmatismo), 

deforma a experiência, a estanca, destrói o imprevisível, a 
variedade infinita, o inesperado de seus quadros.  

 

Em sociologia, o empirismo e o realismo são dialéticos e baseiam-se nos 
mesmos caracteres da realidade social, da experiência e da dialética. 

 

Realidade social, experiência e dialética consistem 

nas obras como o Direito, Conhecimento, Moral, incluindo 
seu aspecto de controles ou regulamentações propriamen-
te sociais, por um lado, e, por outro lado, nos atos coleti-

vos e individuais (intuições, juízos), frequentemente inter-
penetrados, conforme podem ver nas atitudes coletivas, 
implicando como disse um quadro social em que escalas 

particulares de valores são aceites ou rejeitadas 98.  

A experiência é o esforço dos homens, dos Nós, dos 
grupos, das classes, das sociedades globais para se orienta-
rem no mundo, para se adaptarem aos obstáculos, para ven-

cê-los, se modificarem e modificar seus arredores, sendo a 

                                                                                 

98 Além de compulsiva e constringente, a realidade social é pertinente, 
implica alguém, ao tempo em que outrem a ela pertence. Daí a indistinção 
de caracteres em face da experiência e da dialética: a realidade surge na 
experiência de alguém, ao tempo em que a experiência se efetua na reali-
dade de outrem. 



 A Ideia Tridimensional em Sociologia © 2011 by Jacob (J.). Lumier 

62 
___________________________________________________________________ 

 

Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital 
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

essa compreensão que se refere a noção de ―práxis‖, como 
sendo de uma só vez coletiva e individual.  

A experiência da realidade social arregrada pela so-
ciologia põe em relevo a necessidade do recurso aos pro-
cedimentos dialéticos operativos: sendo experiência do 

movimento dialético real próprio ao mundo humano, e das 
manifestações desse movimento nos objetos do conheci-
mento, construídos pela sociologia. 

 

►Os três gêneros de complementaridade dialética99 

 

Na apreciação dos três gêneros de complementaridade dia-
lética, nota-se a caracterização de um jogo de compensa-
ções, sendo contemplados casos (a) de relações entre Eu, 

Outrem e Nós; (b) de relações entre as manifestações de 
sociabilidade, os grupos e as sociedades globais; além de (c) 
aspectos dos patamares em profundidade da realidade social.  

Tais gêneros são os seguintes: (A) Complementari-

dade das Alternativas que se Revelam não serem tais; (B) 
Complementaridade das Compensações; (C) Complemen-
taridade dos Elementos voltados na mesma Direção. 

(A) O primeiro gênero de complementaridade estudado 
foi contemplado pelos físicos modernos ao tratarem da rela-
ção entre onda e corpúsculo, entre posição e velocidade, 

entre infinitamente pequeno e infinitamente grande, e mais 
amplamente ao tratarem das ―relações entre todas as alter-
nativas que se considera (defeituosamente) como não po-

dendo se reencontrar‖ ou entrar em luta.  ―Defeituosamen-
te‖: posto que ―se recusa a integrá-las em um mesmo con-
junto onde elas se completam, deixando de ser alternativas‖.  

A ―complementaridade das alternativas que se revelam 

não serem tais‖ pode servir ao progresso da ―análise filosófi-
ca‖ do problema da ligação entre ―explicação‖ e ―compreen-
são‖, levando a demonstrar que as alternativas que parecem 

se mover em esferas separadas são complementares que se 

encobrem reciprocamente. Se elas parecem se mover em 
esferas separadas é porque não se consegue entrever o con-

junto específico ao qual elas pertencem - que é o conjunto da 
condição humana e das totalidades sociais.  

                                                                                 

99 Para este ponto e os que se seguem, vejam [Gurvitch, 1962], op. cit. 
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Portanto, o critério da complementaridade das alter-

nativas que se revelam não serem tais reside na dificulda-
de em entrever o conjunto no qual as alternativas se inte-

gram, se completam e deixam de ser tais.  

Gurvitch detecta esse gênero de complementaridade 
na maneira em que os neokantianos interpretaram defei-

tuosamente como alternativas seja a ligação entre norma 
e realidade, por um lado, seja a ligação entre liberdade e 
determinismo, por outro lado. Este é o caso igualmente 

dos zelosos de Dilthey e de Max Weber, dos partidários da 
fenomenologia e do existencialismo, que quiseram resolver 
sempre defeituosamente o referido problema da ligação 
entre explicação e compreensão.  

A respeito do posicionamento neokantiano, a análise 
sociológica dialética ensina, por contra, o seguinte: (a) 
uma vez que se constata serem as normas vocacionadas 

para combater os obstáculos concretos que se opõem à 
realização dos valores, (b) revela-se inane o isolamento 

das normas e da realidade; (c) isto em razão de que, sen-

do as normas tomadas como prescrições e como causas, 
nota-se que, quanto mais as regras se revelam eficazes, 
menos seu elemento normativo se encontra acentuado.  

Quanto à complementaridade entre compreensão e 

explicação, nota-se que, para explicar, é preciso integrar 
os fatos particulares em um conjunto mais ou menos coe-
rente, do qual eles seriam as manifestações.  Para tanto, é 

preciso compreender esse conjunto e os caracteres da sua 
coerência. Os dois termos de compreensão e explicação se 
revelam como momentos de um mesmo processus. 

(B) No segundo gênero de procedimento operativo 
por complementaridade dialética, nota-se a complementari-
dade dialética como ligada a um jogo de compensações. 
Basta lembrar os papéis sociais diferentes a que os indiví-

duos são chamados a desempenhar, como participantes em 
grupos sociais diversos. Trata-se então, da complementari-

dade da compensação ou da orientação na direção inversa.  

Há que destacar a relação entre esforço e resistên-
cia, entre dado e construído, entre mediato e imediato, 
contínuo e descontínuo, superficial e profundo, qualitativo 

e quantitativo: ―trata-se de direções em sentido inverso, 
cujos pontos de finalização não podem ser alcançados‖ - 
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notando-se que esse gênero de complementaridade abre 
uma via particularmente ampla aos graus quase infinitos 

de passagens intermediárias.  

No domínio da realidade social, essa dialética de 
complementaridade da compensação se encontra lá onde 

―mais o nível organizado domina, menos a espontaneidade 
desponta‖, e inversamente, ―mais a espontaneidade é ple-
na, menos o organizado se impõe‖.  Quer dizer, o nível 

organizado corre o risco da esclerose, e a espontaneidade 
o da impotência. O organizado é vitalizado em diferentes 
graus pela penetração da espontaneidade, mas, para além 
de certo limite, ele se arrisca a ser revirado ou a estalar 

sob a pressão explosiva da espontaneidade.  

Essa mesma complementaridade da compensação se 
observa lá onde mais os símbolos sociais são complexos e 

potentes, menos o que é simbolizado tem importância e 
eficácia, e no limite, termina por ser engendrado pelos 
próprios símbolos; enquanto que, ao contrário disso, mais 

o simbolizado consegue dominar os símbolos, menos estes 

últimos se tornam indispensáveis – de tal sorte que, no 
limite, a simplificação e a relatividade dos símbolos condu-
zem à ―adequação da expressão e à participação direta‖, 

(sem esquecer que nas épocas de crise e de decadência, 
ou épocas de ―fadiga geral dos símbolos‖, onde não se 
consegue encontrar sucessores para eles e onde adorme-

cem os conteúdos simbolizados, tendo estes perdido toda 
a atração, os símbolos e os conteúdos simbolizados podem 
entrar em conflito,  polarizar, tornarem-se antinômicos). 

Nota-se ainda, na análise sociológica, que a com-
plementaridade por compensação dialética se afirma entre 
os Nós e as relações com outrem. Se os Nós representam 
um dos primeiros focos do movimento dialético na realida-

de social, as relações com outrem nada mais fazem do que 
alargar esse movimento, – tomando-se aqui os Nós como 
fusões parciais, onde os membros se afirmam de uma só 

vez como participantes em um todo e irredutíveis, unidos 

pela interpenetração e múltiplos; enquanto que as relações 
com outrem compreendem as manifestações de sociabili-

dade pressupondo os Nós.  

Entretanto, há neste ponto um duplo aspecto da dialé-
tica seguinte: (a) mais os membros de um Nós são nele efe-
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tivamente integrados, menos eles precisam de relações com 

os outros que nele igualmente tomam parte e, inversamente, 
(b) menos eles são efetivamente integrados em um Nós, 

mais eles precisam, a título de compensação, de relações 
com os outros, intrínsecos ou extrínsecos a esse Nós.  

Deste ponto de vista, se pode dizer com Gurvitch 

que: a Comunidade é incontestavelmente um foco mais 
propício às múltiplas relações com outrem do que a Comu-
nhão; o erro em se apreciar a Massa como um foco ainda 

mais favorável às relações com outrem do que a Comuni-
dade, se deve exclusivamente ao fato de que, neste caso, 
se trata notadamente de fusão a distância e frequente-
mente de ampla envergadura.  

Enfim, a dialética de complementaridade da com-
pensação parece impor-se para seguir o desvanecimento e 
a fraqueza relativa de um dos graus da liberdade humana, 

seja este grau um dos seguintes: (1) a liberdade arbitran-
do conforme as preferências subjetivas; (2) a liberdade 

realização novadora; (3) a liberdade escolha; (4) a liber-

dade invenção; (5) a liberdade decisão; (6) a liberdade 
criação. Quer dizer, um desses graus de liberdade humana 
coletiva e individual afirmada em face dos determinismos 
sociais, seu desvanecimento e fraqueza relativa, tem ten-

dência a ser compensado pela consecução ou intensidade 
dos outros graus de liberdade. 

(C) No estudo sociológico do terceiro gênero do proce-

dimento operativo por complementaridade dialética, nota-se 
de início tratar-se de uma modalidade de jogo de compensa-
ções: é a complementaridade de elementos que vão tanto 

em uma mesma direção, quanto em direções inversas.  

Quer dizer: são contrários se completando no seio de um 
conjunto por um duplo movimento, o qual consiste em crescer e 
em se intensificar tanto na mesma direção como foi dito, quanto 

em direções opostas, graças ao jogo das compensações.  

É o caso em que os aparelhos organizados, as atitu-

des, as ideias e valores divergem na sociedade, notando 

que, estando divergentes, antes de se confrontar e polari-
zar, eles podem se compensar (ou ―convergir‖).  

Ademais disso, observa-se que os aparelhos organi-

zados ineficazes e muito lentos podem ser compensados 
pelas práticas ágeis e pelos símbolos apropriados. Inver-
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samente, os modelos e símbolos esclerosados podem ser 
compensados, tanto pelas organizações dinâmicas quanto 

pelos papéis, as atitudes, as ideias e valores manifestando 
um ardor particular. Igualmente, a fraqueza de certos gru-
pos pode ser particularmente compensada pela intensida-

de dos Nós que entram no seu seio; assim como a fraque-
za relativa de uma sociedade global pode ser compensada 
pela força dos grupos que nela são integrados.  

Portanto, o procedimento operativo por complementaridade 
dialética, implicando duplo movimento de compensação, abarca 
praticamente o domínio da realidade social em seu conjunto.  

Se a realidade social se nos revela pluridimensional, 

disposta em degraus ou patamares em profundidade, 
constataremos que, segundo os tipos das sociedades glo-
bais, classes, grupos, e segundo as conjunturas particula-

res, (a) a base morfológica, os aparelhos organizados, as 
práticas, os modelos, os papéis, as atitudes, os símbolos, 
as condutas efervescentes, as ideias e valores coletivos, 

podem tanto se orientar todos em uma mesma direção, 

quanto (b) podem mostrar consideráveis divergências e 
tender, então, para as compensações. 

Para encerrar este gênero da dialética, cabe assina-

lar que a complementaridade dialética nada tem a ver com 
os extremos que não têm sentido uns sem os outros, tais 
como: pólo Norte e pólo Sul, o Oriente e o Ocidente, pólo 

positivo e pólo negativo da corrente elétrica, branco e ne-
gro, alto e baixo, dia e noite, quente e frio, inverno e ve-
rão, direita e esquerda. Malgrado a presença de múltiplos 

intermediários entre esses extremos já acessíveis por eles 
mesmos, não surge nenhum problema de um conjunto, de 
uma totalidade não somente real, mas conceitual; tam-
pouco se entrevê alguma incapacidade dos conceitos reti-

dos. Quer dizer, os procedimentos discursivos se revelam 
inteiramente suficientes para esclarecê-los, e o método 
dialético nada tem a ver nisso.  
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Implicação Dialética Mútua 

 

No Estudo sociológico do procedimento operativo por 
implicação dialética mútua, além do (a) domínio da realidade 
social em seu conjunto, (b) destaca-se a ligação entre as es-

truturas sociais e as obras de civilização, e (c) a descrição da 
imanência recíproca entre o psiquismo individual, o psiquismo 
interpessoal ou intergrupal (dito ―social‖) e o psiquismo coleti-

vo, incluindo-se nessa descrição a comunicação social.  

 

O fato de que são os psiquismos individuais que comunicam im-
plica e supõe sua diferenciação, tanto quanto sua fusão, confirmando a 
indispensabilidade do psiquismo coletivo. 

 

A implicação dialética mútua consiste em reencon-

trar nos elementos ou termos à primeira vista heterogê-

neos ou contrários, os setores, por assim dizer, secantes 
que coincidem e se contêm, se interpenetram em certo 
grau ou são parcialmente imanentes uns aos outros; quer 

dizer, revela-se o procedimento imprescindível para dar 
precisão à ligação entre a vida psíquica e a vida social.   

A imanência recíproca parcial entre a vida psíquica e 

a vida social é verificada no fato de que, não sendo reduzi-
da às suas exteriorizações na base morfológica, nas técni-
cas e nas organizações, nem às suas cristalizações nas 

estruturas e nas obras de civilização, a realidade social 
porta nela tensões crescentes ou decrescentes até as rea-
ções mais ou menos espontâneas. Reações que se mani-
festam em graus variados do inesperado, do flutuante, do 

instantâneo e do imprevisível; que correspondem ao que 
se chama o psíquico –como assinalou Gurvitch.  

 Aliás, como já mencionado, sendo incrustado no re-

al, que é antes de tudo a realidade social e, ao invés de 

ser o estado interno de uma consciência individual, o psí-
quico assim incrustado em realidade implica uma tríplice 

direção: para o Meu, o Teu e o Nosso, afirmados em os 
Nós, nos grupos, classes e nas sociedades globais.  
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Da mesma maneira, a implicação mútua permite dar 
precisão à ligação entre o psiquismo individual, o psiquis-

mo interpessoal e o psiquismo coletivo.  

Com efeito, considerando que no psiquismo coletivo 
tem lugar uma fusão prévia das consciências (assegurando 

a mesma significação aos signos e aos símbolos, como, 
p.ex., nas palavras de uma língua), nota-se que o psiquis-
mo interpessoal ou intergrupal implica os dois outros, isto 

é implica os psiquismos individual e o coletivo, pois, se o 
psiquismo interpessoal ou intergrupal é afirmado em suas 
manifestações na comunicação, nenhuma comunicação 
pode ter lugar fora do psiquismo coletivo.  

Ao mesmo tempo, o fato de que são os psiquismos 
individuais que comunicam, implica e supõe sua diferenci-
ação, tanto quanto sua fusão, confirmando a indispensabi-

lidade do psiquismo coletivo.  

Quanto à implicação mútua entre as estruturas sociais 
e as obras de civilização como o direito, a moralidade, o co-

nhecimento, vê-se a dialética tornando vã toda a separação 

artificial entre sociedade e civilização, e mostra que tal sepa-
ração, quando acontece, corresponde a situações concretas e 
comporta múltiplos graus de variação. Quer dizer, certas 

obras podem transbordar das estruturas sociais, assim como 
certas estruturas podem se tornar antes beneficiárias que 
suportes das obras de civilização. Neste último caso, estão as 

nações em estado de colônia, que, por efeito dessa situação, 
emprestam artificialmente as obras de civilização ocidentais, 
as quais encontram obstáculos tanto nas estruturas quanto 

nas obras de civilização autóctones.  

As estruturas são os intermediários entre os fenômenos do 
todo social ou ―fenômenos sociais totais‖ e suas expressões 
nas regulamentações sociais.  São as estruturas sociais que 

tornam eficazes as obras de civilização nascentes do fundo dos 
fenômenos espontâneos, e são essas mesmas obras de civili-
zação que ajudam as estruturas a se manter.  

No conjunto, há implicação mútua entre as manifes-
tações de sociabilidade, os grupos, as classes e as socie-
dades globais, e as relações que se desenvolvem entre os 

diferentes planos seccionados da realidade social.  

Quer dizer, a complementaridade por dupla compen-
sação não é suficiente para estudar o vaivém das relações 
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que se desenvolvem entre os diferentes planos secciona-

dos da realidade social. A base morfológica, os aparelhos 
organizados, os modelos culturais e técnicos, as condutas 

mais ou menos regulares, os papéis sociais, as atitudes, os 
símbolos sociais, as condutas novadoras, as ideias e valo-
res coletivos, os estados e atos mentais se interpenetram 

em certo grau, mesmo preservando-se tensos, sempre 
suscetíveis de entrar em conflito uns com os outros e de 
tornarem-se, finalmente, antinômicos. 

 

A Ambiguidade Dialética  

 

No estudo sociológico do procedimento operativo por 

ambiguidade dialética assinala-se que o domínio de aplicação 
da sociologia é pleno de ambiguidade: ser ligados e ficar em 
certa medida irredutíveis; melhor: se interpenetrar, fusionar 

parcialmente sem se identificar; participar nas mesmas totali-
dades e se combater, se revelar frequentemente de uma só 

vez amigos e concorrentes, centros simultâneos de atração e 

de repulsão, focos de reconforto e de ameaça - domínio esse 
que é a sina do homem vivendo em sociedade.  

Ou seja, a sina dos Nós, dos grupos, das sociedades inteiras 
é se mover não somente na esfera da complementaridade por 

dupla compensação, mas é igualmente se mover na esfera da 
ambiguidade que se exaspera facilmente em ambivalência.  

Nesse estudo sociológico do procedimento operativo por am-

biguidade dialética, a relação entre Massa, Comunidade e Co-
munhão, é privilegiada.  O jogo das compensações verificado 
entre esses três graus de intensidade dos Nós toma frequente-

mente um caráter de ambiguidade e até de ambivalência.  

O primeiro aspecto dessa ambiguidade é verificado 
em torno da extensão e da intensidade de fusão.  Quer 
dizer, quanto mais o volume das fusões parciais é mais 

amplo, menos elas são intensas.  

No segundo aspecto, nota-se que a Massa, a Comu-

nidade, e a Comunhão podem se afirmar uma por relação 

à outra, de uma só vez, como diminuições e como aumen-
tos sucessivos de pressão.  

No terceiro aspecto da ambiguidade dialética, tocan-

do ainda a relação entre Massa, Comunidade e Comunhão, 
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nota-se que essas manifestações dão ensejo a contradi-
ções flagrantes nos juízos de valor.  

O que é libertação para os participantes sem reserva é, 
como assinalou Gurvitch, ambivalência penível para os recalci-
trantes e servidão para aqueles que ficam de fora, - advindo 

daí as contradições nos juízos de valor em um conjunto ma-
crossocial100 relativamente às três manifestações dos Nós.  

O quarto exemplo refere-se à aplicação do procedimento por 

ambiguidade dialética no estudo das relações com outrem. Já 
notamos que as relações mistas são aquelas onde alguém se 
aproxima se distanciando e onde se distancia se aproximando. 
Sob o aspecto ativo, tratam-se das trocas, relações contratu-

ais, relações de crédito, promessas diversas.  

Apesar do seu caráter fundado sobre a reciprocidade, nota-se 
certa ambiguidade nessas relações. Elas implicam, de uma só 

vez, certa harmonia de interesses quanto à validade das obriga-
ções previstas, e um conflito de interesses quanto à interpreta-
ção de suas cláusulas materiais e dos modos de sua execução.  

Essa ambiguidade se exaspera em ambivalência quando es-
sas relações com outrem de caráter misto tomam uma forma 
passiva, já que os indivíduos, grupos, sociedades (os Eu e os 
Outrem) são de uma só vez atraídos e repelidos uns pelos 

outros, sem que cheguem a se dar conta da parte de elemen-
tos negativos e positivos nessas confusões.  

 

 

 

 
  

                                                                                 

100 Por diferença do microssocial, e além dos tipos sociológicos que cor-
respondem aos agrupamentos sociais particulares, classes, sociedades 
globais e suas estruturas, o macrossocial compreende as unidades coletivas 
reais em seus conjuntos. 
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A Polarização Dialética  

 

No estudo sociológico do procedimento operativo por 

polarização dialética, dá-se ênfase à inexistência de anti-
nomias em si, ou antinomias que permaneceriam sempre 
assim em todos os tempos e em todos os lugares.  

Se as tensões de diferentes graus, os conflitos, as lutas, 
os contrários compreendidos em relações de complementari-
dade, de implicação mútua, ou de ambiguidade podem se 

exasperar em antinomias, em outros momentos podem igual-
mente se encontrar em relações diferentes e demandar proce-
dimentos outros que não a polarização dialética.  

As classes sociais nas sociedades de capitalismo or-

ganizado não podem ter afirmado de antemão um caráter 
antinômico, já que se admite a possibilidade de evitar as 
desigualdades econômicas graças a um regime de com-

pensações planejadas, o qual não é excluído a-priori.  

Além disso, podem surgir antagonismos entre Eu, Ou-

trem e Nós, assim como entre as manifestações de sociabili-

dade, os grupos e as sociedades globais - quer dizer, é possí-
vel a ruptura da reciprocidade de perspectiva ou da implica-
ção mútua a que tais elementos tendem habitualmente.  

Uma mudança sobrevinda em um Nós posto diante 

de um dilema imprevisto impulsiona certos Eu101 partici-
pantes, seja a tornarem-se heterogêneos a esse Nós, seja 
a participarem de outros Nós. Ou então, acontece que em 

um Nós, no lugar da Comunidade a que um Eu permanece 
fiel, é o elemento da Massa que se encontra acentuado. 

Quanto aos confrontos exacerbados, atingindo gru-

pos e sociedades globais, ou entre certas manifestações de 
sociabilidade e os grupos nos quais estas últimas se en-
contram integradas, o procedimento por polarização dialé-
tica se impõe, pois esses embates não só podem tornar-se 

o signo da reviravolta da hierarquia dos agrupamentos, da 
desestruturação das sociedades globais ou do desabamen-

to de certos grupos particulares, mas também podem ser 

                                                                                 

101 Alguns dicionaristas notam que, como substantivo masculino, a par-
tícula Eu admite o plural Eus. 
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provenientes de uma defasagem ostensiva de movimentos, 
de tempos sociais ou de orientações. 

 

 

A Reciprocidade de Perspectiva  

 

A aplicação do procedimento por colocação em reci-
procidade de perspectiva, acentuando a simetria, justifica-

se por tratar-se de manifestações particularmente fortes 
das totalizações, incluindo o seguinte: (1) o individual e o 
social; (2) as relações entre as diferentes manifestações 
da mentalidade coletiva e da mentalidade individual, dis-

tinguindo (a) as relações entre estados mentais, (b) as 
manifestações das opiniões, (c) os atos mentais; (3) a 
relação entre a contribuição coletiva e a contribuição indi-

vidual às obras de civilização.  

A tendência para a reciprocidade de perspectivas é 
manifestada habitualmente pelo individual e o social em 

todas as suas escalas: (a) em nível dos Nós, onde um pa-
ralelismo se revela entre, por um lado, as pressões exerci-
das pela Massa sobre a Comunidade ou por esta sobre a 
Comunhão e, por outro lado, as pressões que no próprio 

indivíduo (em seu foro íntimo) o participante da Massa 
exerce sobre o participante da Comunidade, e este último 
sobre o participante da Comunhão; (b) - em nível dos gru-

pos, onde a luta entre os diferentes agrupamentos aos 
quais o indivíduo participa, corresponde a fragmentação 
entre os diferentes Eu do mesmo indivíduo desempenhan-

do nesses grupos os diversos papeis sociais; (c) - em nível 
das classes sociais e das sociedades inteiras, que elaboram 
seus critérios de harmonização da personalidade humana 
(é o chamado problema da ―personalidade de base‖)  .  

No que concerne às relações entre as diferentes manifes-
tações da mentalidade coletiva e da mentalidade individual, a 
aplicação do procedimento por colocação em reciprocidade de 

perspectiva não chega aos mesmos graus de paralelismo e 
simetria alcançados nas escalas do individual e do social.  

Desta forma, (a) quando se tratam das relações entre es-

tados mentais, tomados como as manifestações do psíquico e 
do consciente que não se ultrapassam elas mesmas, e onde a 
tendência para a abertura característica de todo o fenômeno 
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consciente não alcança senão um fraco grau (como as repre-

sentações, a memória, as percepções, os sofrimentos, as 
satisfações, as atrações, as repulsas, as alegrias, as tristezas 

e as cóleras, as veleidades e os esforços), a reciprocidade de 
perspectivas entre a mentalidade coletiva e a mentalidade 
individual resta sumária, pois se encontra fortemente limitada 

pelas tensões, defasagens, conflitos.  

(b) Quando se tratam das opiniões, tomadas como 
manifestações intermediárias entre estados e atos men-

tais, onde a consciência se entreabre, mas não chega a 
ultrapassar o nível psicológico e resta hesitante, incerta, 
flutuante, notam que a reciprocidade de perspectivas entre 
as opiniões coletivas e as opiniões individuais torna-se 

bem mais intensa do que no caso dos estados mentais, 
sem atingir a simetria e o paralelismo completos, habitu-
almente característicos dos atos mentais (os quais tendem 

a ser de uma só vez, coletivos e individuais).  

Os atos mentais: a aplicação do procedimento por 

colocação em reciprocidade de perspectiva deve levar em 

conta o seguinte: (a) os atos mentais tendem para a reci-
procidade de perspectivas a mais completa sob seus as-
pectos coletivos e individuais; (b) esses atos variam quan-
to às suas acentuações, segundo os tipos de quadros soci-

ais reais nos quais estão incrustados (em particular, se-
gundo os tipos de classes sociais e de sociedades globais).  

Segundo Gurvitch, a colocação em reciprocidade de 

perspectiva para aclarar as relações entre os atos mentais, 
―não é tanto uma solução quanto o é maneira de formular 
os problemas inspirados pela dialética‖.  

Os atos mentais são as manifestações as mais in-
tensas do consciente que se ultrapassam elas mesmas na 
posse, no conhecimento ou na participação nos conteúdos 
reais, sejam estes conteúdos experimentados, afirmados 

ou moldados como heterogêneos aos atos mesmos (seus 
obstáculos) - isto é, como heterogêneos às intuições inte-

lectuais e aos juízos; às preferências e às repugnâncias em 

linha com os valores, a simpatia, o amor, o ódio; enfim, às 
escolhas, às decisões e às criações. 

Quanto à aplicação do procedimento por colocação 

em reciprocidade de perspectiva para estudar a simetria 
que se manifesta na relação entre a contribuição coletiva e 



 A Ideia Tridimensional em Sociologia © 2011 by Jacob (J.). Lumier 

74 
___________________________________________________________________ 

 

Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital 
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

a contribuição individual às obras de civilização, nota-se o 
seguinte: (a) na religião e no Direito, a reciprocidade de 

perspectiva é apenas palpável, a balança pendendo niti-
damente para a predominância da contribuição coletiva 
sobre a contribuição individual; (b) a reciprocidade de 

perspectiva admite graus infinitos nos domínios da morali-
dade, da educação, da arte e, enfim, do conhecimento, 
sendo a reciprocidade de perspectivas mais acentuada na 

moralidade e decrescendo nos domínios subsequentes.  

Na moralidade de aspiração e de criação, a recipro-
cidade de perspectivas entre o individual e o coletivo é 
extremamente forte; é bem menos pronunciada na morali-

dade dos deveres e na moralidade tradicional.  

Já no domínio do conhecimento, a reciprocidade de pers-
pectiva decresce quando se passa do conhecimento percepti-

vo do mundo exterior para o de bom senso, para o conheci-
mento político, e, enfim, para o científico, nos quais a reci-
procidade de perspectivas entre o individual e o coletivo é, 

todavia, mais fortemente pronunciada do que no filosófico.  

 

Os Limites da Dialética  

 

Quanto aos limites da dialética, em face da explicação 
em teoria sociológica, Gurvitch observa o seguinte:  

(a) se a dialética ajuda a confundir toda a dogmati-

zação de uma situação, toda a solução de facilidade, toda 
a sublimação consciente ou inconsciente, todo o isolamen-
to arbitrário, toda a parada do movimento da realidade 

social, ela não explica, ela não nos dá o esquema da expli-
cação. A dialética nos leva ao umbral da explicação em 
sociologia, mas não ultrapassa jamais esse umbral. A dia-
lética nos ensina, entre outros, que os tipos sociológicos, 

eles mesmos, são apenas quadros operativos destinados a 
servir de pontos de reencontro para seguir os quadros 
sociais reais em seu perpétuo dinamismo. 

(b) a dialética empírico-realista nada pode além de 
colocar as questões e não dá ela mesma as respostas. A 
multiplicidade dos procedimentos dialéticos operativos 

pode apenas acentuar as nuances e refinar a descrição da 
realidade social, e pôr em relevo a complexidade de toda a 
explicação válida em sociologia.   
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(c) A complementaridade, a implicação mútua, a 

ambiguidade, a polarização das antinomias, a reciprocida-
de de perspectiva, apenas preparam a explicação de uma 

maneira particularmente intensa, já que os procedimentos 
propriamente explicativos – tais como as correlações fun-
cionais, as regularidades tendenciais, os cálculos de pro-

babilidade, a causalidade singular e a integração direta nos 
conjuntos –, todos esses procedimentos de verificação dos 
determinismos sociais e sociológicos, pressupõem as tota-

lidades concretas, cujas sinuosidades são contingentes e 
os graus de coerência essencialmente variáveis.  

 

*** 
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A Dialética das Alienações - 
O ponto de vista microssociológico dos Nós humanos. 

 

Na medida em que integra o desvelamento da cons-
ciência alienada, levando à recuperação da prevalência da 
sociedade sobre a economia, o realismo sociológico de Karl 

Marx orienta-se para resgatar os Nós humanos desfigura-
dos pela alienação, entendida esta última como projeção 
para fora de si, ou perda de si, em que os economistas 

burgueses do século XIX situavam a objetivação das forças 

sociais do trabalho, assim desfiguradas.   

Há, pois, na abordagem de Marx, a constatação de 
uma negação do discursivo posta no fazer experiência huma-

na, que lhe permitiu alcançar a distância cognitiva indispen-
sável em face do universo mental bloqueado da Economia 
Política, e, por esta via, facultou-lhe situar a consciência alie-

nada, como fenômeno de psicologia coletiva dentro da socio-
logia, sem o que lhe teria sido inacessível descobrir a realida-
de social oculta, isto é, o trabalho humano, vivo. 

Afirma-se com Marx o reconhecimento de que (1) os 
Nós humanos deixam de temer as forças que criam (tidas 
por sobrenaturais), e (2), na medida em que implica afir-
mação de liberdade libertadora 102, a laicização assim efe-

tuada é um fato essencial do mundo da produção. 

Em Marx, a consciência alienada é a manifestação da 
sociedade capitalista no plano da produção das ideias. Por 

fundamentar-se no fetichismo da mercadoria e na incapaci-

dade da estrutura social para dominar as forças produtivas, 

                                                                                 

102 A afirmação de liberdade libertadora é liberdade humana, no senti-
do estrito em que deixar de temer as forças tidas por sobrenaturais é um 
ato de liberdade para a liberdade de criação. 
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que ela própria suscitou como aprendiz de feiticeiro, a socie-

dade capitalista leva ao primado das forças materiais.  

A consciência burguesa, manifestada nos econo-

mistas estudados por Marx, é mistificada ou ideológica 
porque está impregnada pelas representações caracterís-
ticas de um período particular da sociedade, em que a 

primazia cabe às forças materiais. 

►A consciência alienada tem, pois, vários aspectos 

estudados por Marx na dialética das alienações que nada 

tem em comum com a de Hegel (como se sabe, em Hegel, 
a dialética é primeiro que tudo Deus; em seguida, são as 
suas emanações: o espírito e a consciência, que se alie-
nam (perda de si) no mundo para retornarem a Deus) - já 

em Marx, qualquer movimento dialético está ligado em 
primeiro lugar à práxis social.  

Com toda a razão, Marx insistiu contra Hegel no fato 

de que, em modo nenhum, a objetivação não devia con-
fundir-se com a perda de si: sem objetivação, as socieda-

des e as civilizações não poderiam subsistir.  

Na dialética das alienações desenvolvidas em "A ide-
ologia Alemã‖ (elaborada em 1845, mas publicada depois 
de 1883, postumamente), na qual, em resumo, (a) o tra-
balho é alienado em mercadorias; (b) o indivíduo é aliena-

do à sua classe; (c) as relações sociais são alienadas ao 
dinheiro, notam-se que essas alienações são afirmadas 
como expressões da revolta de Marx contra Hegel, e, no-

tadamente, contra a equivocada análise hegeliana da rea-
lidade social, que projeta a alienação da sociedade e do 
homem em proveito do Estado.  

 

O ponto de vista microssociológico dos Nós humanos não se l i-
mita em confirmar a alienação contra a análise hegeliana. 

 

O desvelamento da consciência alienada é igualmente afir-
mado quando, já então, em revolta contra a Economia Política, 

no célebre ―Rascunho da Contribuição à Crítica da Economia 

Política‖ (―Grundrisse..‖), Marx relaciona diretamente a própria 
constituição da Economia política à dominação pelas aliena-
ções, repelindo o desconhecimento do trabalho vivo.  
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►De fato, elaborando a Economia Política em modo 

separado da sociologia econômica, ―os economistas bur-

gueses estão de tal modo impregnados pelas representa-
ções características de um período particular da sociedade, 
que a necessidade de certa objetivação das forças sociais 

do trabalho lhes parece inteiramente inseparável da neces-
sidade da desfiguração desse mesmo trabalho, pela proje-
ção e pela perda de si, opostas ao trabalho vivo‖.  

E Marx prossegue: ―eles (os economistas) acentuam 
não as manifestações objetivas do trabalho, da produção, 
mas a sua deformação ilusória, que esquece a existência 
dos operários, para reter apenas a personificação do capi-

tal, ignorando a enorme força objetiva do trabalho que se 
exerce na sociedade, e que está na própria origem da opo-
sição dos seus diferentes elementos‖ (ib.).   

Em resumo: o ―jovem‖ Marx distingue a alienação nos 
seguintes aspectos: a objetivação; a perda de si; a medida 
da autonomia do social; a exteriorização do social mais ou 

menos cristalizada; a medida da perda de realidade ou des-

realização, de que dependem, em particular, as ideologias; a 
projeção da sociedade e dos seus membros para fora de si 
próprios, e a sua dissolução nessa projeção ou perda de si.  

Certamente, as aplicações exclusivamente sociológi-
cas dos distintos aspectos do conceito de alienação nem 
sempre se diferenciam das suas aplicações em sentido 

político, ligadas que são em Marx à aspiração pela liberta-
ção total de certos aspectos da alienação.  

Nada obstante, da mesma maneira em que ―a dialé-

tica entre os diferentes sentidos do termo alienação‖ 103, 
os distintos aspectos desse conceito possuem um alcance 
sociológico muito preciso: ―tratam-se dos graus de cristali-
zação, estruturação e organização da vida social, que po-

dem entrar em conflito com os elementos espontâneos 
desta‖, e, agravados com o concurso de ideologias falazes, 
resultam na ameaça de dominação e sujeição que pesa 

sobre as coletividades e os indivíduos no capitalismo. 

                                                                                 

103 Como se verá adiante, o termo alienação é empregado nas seguintes 
aceções: (a) para designar trabalho alienado em mercadorias; (b) o indiví-
duo alienado à sua classe; (c) as relações sociais alienadas ao dinheiro, etc. 
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Em sua análise do regime capitalista, é precisamente des-

ta forma que Marx estuda a dialética das alienações, em que 
o trabalho é alienado em mercadorias; o indivíduo alienado à 

sua classe; as relações sociais alienadas ao dinheiro, etc.  

 

Não há razão para cobrar a hipoteca do passado sobre a noção 
de trabalho alienado em Marx, muito menos subordiná-lo a Hegel. 

 

►Como se vê, em modo contrário às teses de Jürgen Ha-

bermas, que pretende hegelianizar a leitura de Marx, não há 
razão para cobrar a hipoteca do passado sobre a noção de 
trabalho alienado, muito menos subordiná-lo a Hegel.  

Nem todos os pensadores importantes seguiram a 
clarividência de Lefebvre em reconhecer a sociologia de 
Marx 104. Dentre os relutantes, houve quem cultivasse uma 
tentativa de aproximar Marx de Hegel, atribuindo a este 

último a hipoteca do passado sobre o conceito de ―trabalho 
alienado‖, e isto em detrimento da influência reconhecida 

dos escritos e da ação de Henri de Saint-Simon 

(1760/1825) e de Proudhon (Pierre-Joseph Proudhon, 1809 
– 1865) – lembrando que, no dizer de Engels, ―quase todas 
as ideias não estritamente econômicas dos socialistas poste-

riores estão contidas em geral em Saint-Simon‖ 105.  

Habermas oferece, por um lado, posição radicalmente crí-
tica a Alexandre Kojève 106, denunciando que, na interpreta-
ção suposta ―estritamente filosófica‖ deste último, sobre a 

―Die Phaenomenologie des Geistes" (Ph.G)107 , Marx e Hegel 
se comentariam reciprocamente, de sorte que, no fim, apa-
rentemente sem diferenciarem-se um do outro, se reencon-

trariam em uma grande filosofia da história 108.  

Por outro lado, ao invés de contrapô-los em suas 
próprias análises, como seria de esperar, Habermas termi-
na ele próprio por aproximar e, mais ainda, por equiparar 

Marx a Hegel, chegando mesmo, surpreendentemente, a 

                                                                                 

104 [Lefebvre, 1968a]. 
105 [Engels, 1962], págs.57 sq. 
106 [Kojève, 1947]. 
107 [Hegel, 1939]. 
108 [Habermas, 1975], pág.166. 
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sugerir que a análise da realidade social pelo jovem Hegel 
em Iena (1805 a 1806) fora menos espiritualista do que se 

pensa, ou até mesmo estivera bem próxima do materia-
lismo dialético, antes de Hegel se arrepender e tomar seu 
rumo com ―A Fenomenologia do Espírito‖, em 1807.  

 Ao comentar a famosa passagem dos ―Manuscrites 
de 44‖, em que o jovem Marx se faz comentador da ―Ph.G‖ 
relativamente à objetivação do trabalho, Habermas coloca 

sem diferenciá-los e no mesmo plano, como fontes de 
conhecimento, a ―Filosofia do Espírito‖ do jovem Hegel no 
segundo período em Iena (1805-1806) e a ―Ideologia Ale-
mã‖, de Marx, nos dizendo que ―nem a Realphilosophie de 

Iena nem a Ideologia Alemã esclareceram de maneira sa-
tisfatória a ligação entre trabalho e interação‖, mas que, 
―tanto uma quanto a outra estão em medida de nos con-

vencer sobre a pertinência dessa ligação (...)‖ 109.  

Por contra, sabemos que a dialética desdogmatizadora de 
Marx se elabora em revolta moral e epistemológica contra 

Hegel, e contra a análise hegeliana da realidade social resu-

mida na ―Filosofia do Direito‖, ainda que seja notada certa 
condescendência do jovem Marx para com a ―Ph.G‖ 110.  

      Sem dúvida, o aproveitamento da sociologia de 

Marx resta metodologicamente ancorado nessa ―revolta‖ 
fundante, nessa negação do discursivo, viabilizando o 
conhecimento em realidade, cuja procedência é tanto 

mais confirmada quanto patente se mostra o fracasso de 
Hegel, na sua tentativa de ligar dialética e experiência, 
ligação fundamental para a sociologia 111.  

A dialética de Marx encontra-se nas antípodas da di-
alética de Hegel porque não defende uma tese filosófica 
preconcebida, mas propõe-se a fazer sobressair a comple-
xidade e o caráter dramático da realidade social e a relati-

vidade dos diferentes quadros sociais em que decorre a 
vida econômica. Além disso, a dialética de Marx levanta 
um problema novo que Hegel não considerou nem poderia 

ter considerado: o da relação dialética entre o método 

                                                                                 

109 [Habermas, 1973], págs. 208 a 211 
110 [Gurvitch, 1962], op.cit. 
111 Ibid, ibdem. 
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dialético e a realidade social, notadamente, a realidade 

humana, que já é dialética 112 .  

 ►Com certeza, há uma aplicação política da dialéti-

ca das alienações que explica porque Marx estendeu o 
termo ―ideologia‖ a todas as ciências humanas, às ciências 
sociais (incluindo a economia política e a história, desde 

que não sejam penetradas pelo marxismo) e, posterior-
mente, a todas as obras de civilização.  

É exatamente a aspiração por libertação total de 

certos aspectos da alienação (no caso, libertação das rela-
ções do conhecimento com os quadros sociais) que explica 
isso. Ou seja, Marx tira proveito da ambiguidade do termo 

―ali-enação‖, para ocultar a luta travada no seu pensamen-
to entre o realismo sociológico e o utopismo.  Todavia, já 
na ―Ideologia Alemã‖, a sociologia predomina.  

Nada obstante, o exame do problema sociológico da 

ideologia, em Marx, resta inconcluso, caso não se leve em 
conta a aspiração à libertação total da alienação, como 

superação de todas as ideologias.  

É aqui, na perspectiva dessa superação, que, além de sim-
ples aspiração, a ideologia proletária pode se confundir à teoria 
marxista: uma teoria filosófica, sociológica e econômica, pos-

suidora de uma validade universal, exatamente porque ultra-
passa todas as ideologias, no sentido extensivo do termo.  

Quer dizer: na sociedade futura, o desaparecimento das 
classes deveria conduzir a uma situação em que todo o conhe-

cimento científico e filosófico seria liberto das suas relações com 
os quadros sociais: o seu coeficiente social seria eliminado.  

Portanto, a ideologia proletária é um conhecimento 

supostamente liberto das suas relações com os quadros 
sociais, ideologia esta na qual Marx configura uma concep-
ção de ―verdade completa, total, absoluta‖, que se afirma 

fora de qualquer quadro de referência. Em suma, a ideolo-
gia proletária não é somente ―desalienada‖: é um podero-
so estimulante da desalienação.   

Desde o ponto de vista (libertário) da liberdade hu-

mana sendo exercida em liberdade libertadora, há um 

                                                                                 

112 Ibid, ibdem., pág. 279 
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paradoxo da verdade absoluta ocultando-se sob a ideologia 
da classe proletária, que dela se serve para se constituir, a 

fim de fazer triunfar essa verdade na história transformada 
em teodicéia.   

Por contra, uma orientação operativa deve livrar-se des-

se mistério, em que a filosofia da história vinga-se da análise 
sociológica, e deve pôr em relevo o caráter desnecessário da 
ligação entre ideologia e alienação, observada no capitalismo. 

A ideologia desta forma desmistificada revela-se um 
aspecto do conhecimento político, que se afirma em todas 
as estruturas e em todos os regimes, mas cuja importância 
e cujo papel variam. Essa constatação favorece o aprovei-

tamento da sociologia de Marx, como estudo dialético das 
correlações entre o conhecimento e os quadros sociais.  

  

A pluridimensionalidade da Realidade Social 
 

Marx põe em obra uma visão de conjuntos práticos, 

os conjuntos não-inertes, não apenas lógicos, mas em 
alteração, cujas probabilidades admitem um fator impon-
derável, de tal sorte que a capacidade de prever os fenô-
menos passa por uma verificação a-posteriori.  

Além disso, na medida em que produziu o desencan-
tamento da economia política, Marx pôs em relevo igual-
mente a realidade social como integrada, favorecendo a 

compreensão de que os psiquismos individuais e coletivos 
transferem suas energias subjetivas para a realidade de 
conjunto, por efetividade do próprio conjunto prático, de 

tal sorte que a realidade social toda inteira vem a ser pe-
netrada de aspiração aos valores (subjetividade coletiva). 
Essa compreensão integrada tornou possível aprofundar o 
desvelamento da consciência alienada, como fenômeno de 

psicologia coletiva, em seus diversos aspectos dialéticos. 

Marx pôs em relevo a realidade social como integrada. 

A descoberta da dialética das alienações por Karl Marx põe 

em relevo não haver pólos heterogêneos na realidade social 
que não sejam relativos, toda a polarização dos contrários, 
dos contraditórios ou até antagônicos revela-se dialética, 

intermediada ou interpenetrada. Por mais que sejam polari-
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zadas, as antinomias guardam um setor intermediado e não 

chegam a romper totalmente a reciprocidade de perspectiva, 
cuja exasperação constitui o limite mais extremado, para 

além do qual a realidade social se abisma.   

Juntamente com a dialética das alienações, chega-se 
à constatação de que os quadros sociais e a consciência real 

(a religião, a família, o Estado, o Direito, a moral, a ciência, 
o espírito) são produtos das forças produtivas stricto-sensu, 
– isto é, podem estar objetivados – mas, sob outro aspecto, 

são igualmente os seus produtores, e assim se afirmam 
como elementos reais da vida social.  

Além disso, já assinalamos que a consciência faz 
parte das forças produtivas em sentido lato, e desempenha 

um papel constitutivo nos próprios quadros sociais, seja 
como linguagem, seja pela intervenção do conhecimento, 
seja ainda como direito espontâneo.  

Daí que os quadros sociais compreendem os modos de 
ação comum atualizados nas manifestações da sociabilidade, 

atualizados nos agrupamentos particulares, nas classes soci-

ais e nas sociedades globais. Daí igualmente que os quadros 
sociais exercem um domínio, um envolvimento sobre a pro-
dução material e espiritual que se manifesta em seu seio, a 
qual se prova mediante as correlações funcionais.  

Verificam-se, em consequência, vários níveis diferenciados 
na realidade social, cuja interpenetração complexa pode ser 
descrita mediante os procedimentos dialéticos de complemen-

taridade, compensação, implicação mútua, ambiguidade, am-
bivalência, reciprocidade de perspectiva e, até, polarização.  

Quer dizer, existem os degraus objetivados da realidade 

que, no marco da dialética das alienações, são compreendidos 
como níveis múltiplos, em conformidade com a constatação de 
que, entre esses níveis, se trata de relações inteiramente vari-
áveis, alternando e combinando, por um lado, graus de crista-

lização e, por outro lado, graus de espontaneidade, desta for-
ma constituindo forças dinâmicas de mudança.   

Em palavras simples, a partir desses níveis assim 

compreendidos como níveis múltiplos, se afirma o conhe-
cimento de que não existe tipo de sociedade que alcance 
uma coesão sem choques; de que nada se resolve nunca 

em uma sociedade, pelo menos não definitivamente, só há 
graus de coesão e de disparidade. Portanto, as hierarquias 
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em que esses níveis múltiplos tomam parte são também 
hierarquias múltiplas, que variam em cada sociedade e em 

tal ou qual tipo de estrutura - seja estrutura parcial ou 
global - nas quais a descontinuidade prevalece 113. 

►Seja como for, é fundamental a constatação de 

que a realidade social é integrada, e que, pelo fato desta 
integração, os psiquismos individuais e coletivos transfe-
rem suas energias subjetivas para a realidade de conjunto, 

por efetividade do próprio conjunto prático, de tal sorte 
que a realidade social toda inteira vem a ser penetrada de 
aspiração aos valores (subjetividade coletiva). 

Ao deixar sem reconhecimento a subjetividade coletiva, co-

mo fato de experiência humana, torna-se difícil compreender e 
aprofundar a dialética das alienações descoberta por Karl Marx.  

Tal é o caso de um notável pensador do século XX, 

como Jean Paul Sartre, cuja obra resiste ao fato de que a 
dialética tenha fundamento na negação do discursivo, pos-
ta no fazer experiência humana, e faz vista grossa para a 

variabilidade irredutível da realidade social 114.  

 

 

 

 
  

                                                                                 

113 O aspecto que os torna múltiplos revela a variabilidade intrínseca e 
irredutível dos níveis de realidade social, e das respectivas hierarquias 
funcionais. Daí, em razão da variabilidade que lhes é intrínseca, o critério 
da descontinuidade prevalece.  

114 Veja minha exposição sobre a crítica sociológica à dialética de Sartre 
em "Comunicação e Sociologia" – Artigos Críticos / 2ª Edição modificada, 
ensaio 149 págs. – ISBN (versão em papel): 978-84-9981-937-2; ISBN (versão 
e-book): 978-84-9981-938-9; Bubok Publishing S.L- Madrid, Espanha, 2010. 
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Dialética e Microssociologia 

 

Referências para uma atuação sociológica 

 

 
São as atitudes coletivas que criam os ambientes 

onde se cotejam as diferenças sociais e se afirmam as 
estruturas. Compreendidos sob a noção de “Gestalten”, 

como conjuntos ou configurações virtuais ou atuais, os 
ambientes implicam um quadro social referenciando os 
símbolos que se manifestam no seu seio e atualizando as 

escalas particulares de valores aceites ou rejeitadas (as 
chamadas dinâmicas de avaliação, que suscitam a tomada 

de consciência dos temas coletivos reais). 

 
Um dos aspectos críticos da sociologia diferencial de-

corre da compreensão, em fatos, da insuficiência do discurso 

conceitual, para produzir explicações satisfatórias, não sendo 
outra a razão para a indispensabilidade da dialética. É impos-
sível estabelecer de antemão o controle da experiência hu-

mana, possuí-la em conceitos fixos. Existe aí um problema 
sociológico, sobre o qual Saint-Simon chegou a elaborar suas 
análises dos obstáculos à modernização e, embora não tenha 
chegado a pôr em relevo a mumificação do discursivo, reve-

lou pleno conhecimento da cristalização do conceitual, ante-

cipando o estudo das fossilizações sociais, reconhecidas até 
mesmo por autores marxistas como Lukacs, que examinou a 

fossilização da ideologia liberal 115. 

                                                                                 

115 [Lukacs, 1972], op. cit, capítulo III e IV, págs.190-401. 
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 As ―fossilizações sociais‖ constatadas em Saint-
Simon116 constituem um conceito sociológico de serventia, 

para verificar os obstáculos à percepção das transforma-
ções, no interior das estruturas da sociedade capitalista, 
na passagem para o século XX.  

Todavia, mesmo por via da vertente Saint-simoniana, 
nem todos os estudiosos da sociologia do conhecimento no 
século XX concordariam em acentuar uma aproximação 

entre a análise crítico histórica da ―fossilização da ideologia 
liberal", por um lado e, por outro lado, a sociologia diferen-
cial, já que esta aplica o ponto de vista microssociológico 
dos Nós e das relações com outrem 117.  

Certos autores 118 preocupados em dimensionar o alcance 
da dialética sociológica na desalienação, postos em face da 
análise sociológica diferencial das instituições e da ―interiori-

zação das normas‖, parecem deixar de lado a ―mumificação 
do discursivo” como obstáculo à ‖capacidade instituinte‖.   

Se a sociologia faz entrever os conflitos reais entre os 

aparelhos organizados, as estruturas propriamente ditas e, 

enfim, a vida espontânea dos grupos, não se pode preservar 
o conceito de instituição como práxis e coisa e, ao mesmo 
tempo, desconhecer que os ―controles sociais‖ encontram-

se sob a dialética dos atos e das obras, ―das maneiras de 
ser e dos jeitos de se ver‖ (Gurvitch), em que o conceito de 
estrutura se revela o mais dialético, com os atos não se 

reduzindo à objetivação nas obras de civilização tais como o 
direito, a moral, o conhecimento, a educação. 

Por contra, os autores sensíveis à mirada e à inter-

venção sociológica 119, entre outros aspectos, viram com 
justeza na ―mumificação do discursivo‖ a recusa da utiliza-
ção sociológica de ―instituição", como termo cristalizado, 
que se limita a designar o instituído, a coisa estabelecida, 

as normas já presentes.  

                                                                                 

116 Veja Saint-Simon, Henri: "La physiologie sociale: oeuvres choisies" 
http://classiques.uqac.ca/classiques/saint_simon_Claude_henri/physiologi
e_sociale/physiologie_sociale.html. 

117 Veja [Gurvitch, 1979], op. cit. págs.110 sq. 
118 [Gabel, 1973], op. cit. pág. 211 sq.  
119 [Lourau, 1975], pp.134-143.  

http://classiques.uqac.ca/classiques/saint_simon_Claude_henri/physiologie_sociale/physiologie_sociale.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/saint_simon_Claude_henri/physiologie_sociale/physiologie_sociale.html
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A sociologia diferencial repele no termo "instituição" o 

estado de fato confundido ao estado de direito. Uma cristali-
zação que deixa cada vez mais escondido o aspecto institu-

inte da vida social, notadamente as ―condutas eferves-
centes‖. Acresce que o recurso da dialética é imprescindível 
para a intervenção do sociólogo e dos profissionais das ciên-

cias humanas que, em suas atividades sociais regulares, se 
relacionam ao aspecto instituinte da vida social, como as 
condutas efervescentes que muitas vezes emergem nos 

diálogos, debates, reuniões, assembleias, participações e 
demais eventos coletivos sempre abertos à aspiração. 

O alcance desalienante da dialética sociológica é in-
direto e, mais do que um procedimento desmistificador do 

―falso saber", a dialética deve ser vista a partir do empi-
rismo pluralista efetivo, como uma orientação demolidora 
do preconceito filosófico inconsciente que afirma um Eu 

genérico idêntico em todos 120.  

Se desdobrarmos a célebre fórmula de Maurice Merle-

au-Ponty, que a definiu como ―um pensamento que não cons-

titui o todo, mas que é aí situado‖ 121 podemos reencontrar 
na dialética que esse ―pensamento situado no todo‖ é a ex-
pressão das atitudes coletivas; que é um "pensamento 
efetivo", feito de arranjos que levam as unidades coletivas 

reais (grupos e classes), no interior destas os Nós (como 
expressão concreta da consciência coletiva), e as sociedades 
inteiras a reagirem de maneira comum, a conduzirem-se em 

certo modo, e a assumirem papéis sociais particulares 122 .  

Em sua realidade dialética, as atitudes coletivas ma-
nifestam-se nas três escalas do humano-social, correspon-

dendo, respectivamente, aos Nós, aos grupos e classes 
sociais, às sociedades globais e suas estruturas. Daí que 

                                                                                 

120 O "Eu genérico" idêntico em todos é um preconceito legado da filo-
sofia do século XVIII através de Rousseau e Kant, e preservado inadequa-
damente na crença metodológica de que existe uma estrutura lógica na 
base de toda a sociedade. Como práxis e mentalidade da classe burguesa, o 
"Eu genérico" foi examinado por Henri Lefebvre em seu notável ensaio 
sobre a "Psicologia das Classes Sociais", já comentado em páginas anterio-
res. [Lefebvre, 1968], op. cit. 

121 [Merleau-Ponty, 1955], pág. 274.  
122 [Gurvitch, 1979], op. cit., págs. 110 segs. 
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as atitudes como configurações, conjuntos ou ambiências 
sociais, implicando um quadro social com dinâmicas de 

avaliação, sejam descritas como ―ambientes imponderá-
veis‖ que, em aparente paradoxo (só aparente), podem 
ser detectados experimentalmente nos coeficientes de 

discordância, entre as opiniões exprimidas nas sondagens 
ditas de ―opinião pública‖ e as atitudes reais dos grupos123.  

A dialética complexa é estudada na sociologia dife-

rencial, e, com anterioridade em relação à expressão, é 
descoberta no próprio ser social, nos próprios tempos múl-
tiplos. Quer dizer, está em medida de expressar a multipli-
cidade dos tempos sociais gerados pelas estruturas em 

estado de mudança interior 124.  

 

A mumificação do conceitual adquire um estatuto metodológico 
mais específico, passando de obstáculo à percepção coletiva para obstá-
culo à verificação da mudança. 

 

Se a mudança interior torna fragmentada em uma 

multiplicidade a tensão entre posição e movimento, então 
teremos uma variedade de procedimentos dialéticos de 
intermediação, entre as manifestações ou os termos dico-

tômicos, sejam estes apenas opostos ou, mais do que isso, 
contrários, contraditórios, etc.  

Sem dúvida, a incoerência de Jean Paul Sartre ao situ-

ar Gurvitch junto dos positivistas lógicos 125 é desconsiderar o 

                                                                                 

123 Note-se em favor desta constatação experimental (provocada pelas 
próprias sondagens de opinião) que o nível mental incluindo as opiniões, as 
representações, as conceituações, é estudado como sendo apenas um 
aspecto do conjunto, tanto mais incerto quanto (a) os indivíduos mudam 
de atitude em função dos grupos, ou (b) os personagens que os papéis 
sociais encarnam, mudam segundo os círculos a que pertencem. 

124 A respeito dos “conceitos” ou quadros operativos da sociologia, já se 
enfatizou que “os fenômenos sociais totais” de que nos ensina Gurvitch 
não têm idade, significando que os tempos sociais múltiplos não aconte-
cem de novo simplesmente, mas estão acontecendo sempre [Braudel, 
1972], op. cit, págs.121 sq. Veja adiante o tópico sobre a multiplicidade dos 
tempos sociais. 

125 [Sartre, 1960], págs.117 e 130. 
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alcance realista (no sentido ontológico deste termo) da dialé-

tica, ligada à sociologia diferencial dos agrupamentos sociais 
particulares e à microssociologia. Sartre se equivoca ao re-

presentar que a dialética sociológica, assim verificada, não se 
enquadraria na racionalidade do processus histórico. Equívoco 
maior ao desprezar a constatação das hierarquias dos agru-

pamentos particulares, como não absorvidas e conflitantes 
com as hierarquias das classes sociais.  

 Em realidade, será a partir da constatação da dife-

rença específica à hierarquia dos agrupamentos sociais 
particulares, em face das classes sociais, que se chega à 
percepção da mudança no interior das estruturas, e à mi-
crossociologia na formação dos grupos sociais.  

Além disso, tampouco pode ser classificada ―positivista‖ a 
descrição e a análise diferencial dos determinismos sociais, 
como símbolos das operações de integração dos fatos ou 

manifestações particulares nos planos de conjuntos práticos.  

Se os determinismos são operadores no sentido u-

sual do termo em análise matemática, isto é, símbolos de 

uma operação que se efetua sobre uma variável ou sobre 
uma função, a qualificação ―positivista‖ é incabível porque 
se trata de função dialética, e não apenas lógica, como 
dialético é o esforço coletivo de unificação.  

Em sociologia diferencial, a integração dos fatos e a 
unificação nas estruturas se verificam a posteriori, porque 
os grupos, classes, sociedades são afirmados tais na me-

dida em que expressam e reconhecem, em estado de te-
mas coletivos, os Nós, os grupos, classes e sociedades que 
pertencem, recíproca e respectivamente, aos grupos, às 

classes, às sociedades. 

Em maneira mais abrangente, o ponto de vista socio-
lógico assim afirmado, como incluindo a psicologia coletiva, 
leva a reconhecer que é improdutivo discutir problemas de 

estratificação e estrutura social sem levar em conta a nítida 
consciência coletiva da hierarquia ―específica e referencial‖ de 

uma unidade coletiva real (grupo ou classe). Como diriam os 

estudiosos da história social, a estratificação propriamente 
social implica a percepção das relações com os outros grupos 
e com a sociedade global, sendo esta tomada de consciência 

que imprime ordem às manifestações de sociabilidade e dife-
rencia os agrupamentos estruturados.  
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Sartre opõe equivocadamente a ―mudança inercial‖ 
contra a sociologia diferencial, como se a dinâmica com-

plexa dos conjuntos práticos atendesse à mudança como 
decorrente do choque de posições, e não como decorrente 
das atitudes coletivas, do espontâneo coletivo propriamen-

te dito, já tocado pela liberdade humana em algum grau.  

Prova disto é o fato já mencionado e básico em socio-
logia diferencial de que os agrupamentos particulares mu-

dam de caráter e não apenas de posições, assumem identi-
dades e diferenças não assumidas em tipos ou subtipos de 
sociedades diferentes. Na medida em que participam da 
mudança em eficácia que se opera no interior das estrutu-

ras, os grupos, mais do que se deslocarem conforme traje-
tórias apenas exteriores, se movem nos tempos sociais, 
acentuando a variabilidade.  

Tanto é assim, que um refinado historiador e crítico de 
Gurvitch, como o notável Fernand Braudel, portanto habi-
tuado à variedade dos conjuntos de fatos126, em face da 

tensão examinada em teoria microfísica levando à desco-

berta das equações de incerteza 127, não deixou escapar a 
reflexão de que a tensão entre posição e movimento se 
fragmenta na multiplicidade dos tempos de que fazemos 

a experiência na vida social e na realidade histórica, ten-
do inclusive debatido a compreensão sociológica da mul-
tiplicidade dos tempos sociais, como se descrevendo em 

uma coordenação dos movimentos que persistem na su-
cessão e sucedem na duração128.  

De fato, não há dúvida de que os procedimentos dialé-

ticos compreendendo complementaridades, compensações, 
ambiguidades, ambivalências, polaridades, reciprocidades de 
perspectivas constituem as descrições pelas quais se conse-
gue desvelar a descoberta dos tempos nos quadros sociais, 

pôr em relevo a eficácia ou a permanência das mudanças que 
estão a ocorrer no âmago da realidade social.  

Neste sentido, a mumificação do conceitual adquire 

um estatuto metodológico mais específico, passando de 

obstáculo à percepção para obstáculo à verificação da mu-

                                                                                 

126  [Braudel, 1972], op. cit.  
127 [Bachelard, 1968], op. cit. 
128 [Gurvitch, 1968], op. cit. 
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dança, já que o plano discursivo é negado sociologicamen-

te, pelas variações factuais do saber, e a mumificação do 
conceitual bloqueia este conhecimento.  

Cabe acrescentar, enfim, que a verificação dos níveis 
da dialética, notadamente a clarificação pelas três escalas 
ou dimensões do microssocial, do grupal, do global, é uma 

orientação bem circunstanciada, que se compreende do 
ponto de vista do avanço real da colocação em perspectiva 
sociológica do conhecimento.  

Lembre-se que a perspectivação sociológica do conheci-
mento foi posta em relevo no século XX, nos anos 50 e 60, 
pela busca de coerência entre teoria científica e pesquisa, favo-
recendo o reencontro das diferentes interpretações da dialética 

e do empirismo pluralista efetivo, corroborado no âmbito das 
ciências da natureza, com a teoria física afirmando a multiplici-
dade dos quadros de referência operativos 129.   

 

 A microssociologia  

 

A impressão de que não seria possível a microssociologia inde-
pendente da psicologia social não é mais aceita. Os elementos microsso-
ciais não têm absolutamente nada a ver com o individualismo, o atomis-
mo e o formalismo sociais.   

 

 No estudo da estruturação importa reter que em cada unidade 
coletiva real se encontram as manifestações de sociabilidade.  

 

Os elementos microssociais – os Nós, as comunidades, 
as massas, as relações com outrem – e os elementos gru-

pais, como planos sociais, respectivamente não históricos ou 
pouco históricos, portanto, mais resistentes ou menos refra-
tários à unificação pela realidade histórica, introduzem nos 

tempos a diferenciação e a diversificação. 

Em sua diferença específica, os quadros microssociais se 
encontram nas unidades coletivas de maneira espontânea, 

mas, para se estruturarem, estas últimas os utilizam, de tal 

                                                                                 

129 Adiante o tópico sobre os procedimentos dialéticos do hiperempi-
rismo. 
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sorte que as manifestações de sociabilidade são hierarquiza-
das do exterior, ou de fora para dentro: por utilizarem um 

vasto aparelho simbólico, o grupal e o global imprimem, des-
ta forma, a sua racionalidade histórica e a ligação estrutural 
às manifestações microscópicas da vida social.  

Sem embargo, e para o bom entendimento, devem ter 
em conta a remarcada diferença nas duas formas de socia-
bilidade. Com efeito, é na fusão em os Nós que (a) se afir-

ma a tomada de consciência da unidade relativa desses Nós 
e, ainda mais, que (b) se viabiliza o acesso a um mundo de 
significados de outra forma inacessível – como o é o mundo 
das massas, comunidades e comunhões –, trazendo grande 

riqueza à sociologia do conhecimento, da vida moral, do 
direito e das demais obras de civilização.  

Quanto ao plano das relações com outrem, por sua vez, 

a unidade resta inconsciente, de tal sorte que os juízos, as 
ideias e, notadamente, os símbolos atualizados neste plano 
se reduzem aos horizontes de sócios, e somente reprodu-

zem as significações que têm sede em um Nós, em um gru-

po, classe social, ou em uma sociedade global. 

 

Por utilizarem um vasto aparelho simbólico, o grupal e o global im-
primem, desta forma, a sua racionalidade histórica e a ligação estrutural às 
manifestações microscópicas da vida social.  

 

A microssociologia tem ponto de partida na crítica 
imanente a Durkheim, em modo realista, mediante a aná-
lise das duas espécies da sociabilidade: (a) por fusão par-

cial em os Nós e (b) por oposição parcial em um Nós, de-
senvolvendo-se daí a dialética como ligada à experiência 
pluralista e à variabilidade, por exigência da constatação 

de que, em os Nós, as relações com outrem não podem 
ser identificadas nem às fases históricas da sociedade glo-
bal, nem aos agrupamentos particulares 130.  

E isto é assim porque, em face da diversidade irredutí-

vel dos Nós, onde se desenvolvem as manifestações de 
sociabilidade por relações com outrem, revela-se imprati-

                                                                                 

130 [Gurvitch, 1979], op. cit., pág. 286. 
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cável toda a possibilidade de síntese, que ultrapassasse a 

combinação variável dessas relações microscópicas. 

Quer dizer, mesmo no estado muito valorado pelos 

estudiosos da história social, quando as relações com ou-
trem são distribuídas hierarquicamente e servem de ponto 
de referência a uma estrutura social (relações com o Esta-

do, relações com a classe burguesa, etc.), a síntese não 
ultrapassa o estado de combinação variável, em que pese o 
parecer em contrário de Fernad Braudel 131.  

Sem embargo, o estudo sociológico esquiva-se da 
grande tentação que espreita a ciência da história, e evita 
adotar a ―predição do passado‖, comumente convertida 
em projeção dessa predição no futuro. Tal o foco de ten-

são dos sociólogos com os historiadores, às vezes esvazi-
ada devido a que o estudo sociológico efetua-se sem ado-
tar uma doutrina filosófica da consciência moral, nem 
atribuir aos fatos morais uma origem histórica.  

Para apreciar a diferença entre tempo sociológico e tempo 

histórico é preciso distinguir a realidade estudada, o método 
aplicado a esse estudo e o objeto que resulta da conjugação 

de realidade e método. O caráter histórico de uma realidade 
social é múltiplo, havendo graus de percepção de que a ação 
humana concentrada pode mudar as estruturas e permitir 
revoltas contra a tradição (graus de prometeísmo).  

Expresso na historiografia, o saber histórico se con-

centra exclusivamente sobre a realidade histórica, acentu-
ando muito o primado das sociedades globais como sujeitos 
―fazendo história‖. Por sua vez, a sociologia salienta ―o 

complexo jogo‖ entre as escalas do social que se pressu-
põem uma a outra, quer dizer: procura confrontar a reali-
dade histórica com ―os planos sociais não-históricos ou pou-

co históricos‖, como o são os elementos microssociais e os 
grupais, respectivamente.  

Sobressai que as manifestações prometeicas da rea-
lidade social são as que menos se prestam à unificação, 

registrando-se aqui um segundo foco de tensão com os 

historiadores, já que estes tendem para uma unificação 
muito intensa da realidade social, enquanto o sociólogo 

                                                                                 

131 [Braudel, 1972], op.cit. 
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reconhece a resistência da realidade histórica à unificação, 
facilmente verificada no conflito de versões.  

Por tal razão, o sociólogo busca acentuar a diferen-

ciação e a diversificação, que considera muito ativada pe-
los planos sociais em competição.  

O caráter muito mais continuísta do método históri-
co pode ser facilmente constatado, na medida em que, 

como ciência, a história é conduzida a vedar as rupturas, a 
lançar pontes entre diversas estruturas, em um procedi-
mento cuja consistência não passa de manifestação do 

pensamento ideológico 132. Daí a validade da crítica ao 
continuísmo do método histórico: a adoção do pensamento 
ideológico não só abre espaço, mas indica a carência nesse 
método de uma sociologia do saber histórico. 

 

É pela microssociologia que se põe em relevo a variabilidade no in-
terior de cada grupo, de cada classe, de cada sociedade global.  

 

⟹ As manifestações de sociabilidade incluindo as rela-

ções com outrem são definidas pela dialética sociológica 
como as múltiplas maneiras de ser ligado pelo todo no todo, 
este último termo compreendendo inclusive o complexo de 

significações observado em todo o campo cultural existente. 

Este fato de as mentalidades e as consciências cole-
tivas e individuais utilizarem um vasto aparelho simbólico, 

prova como sabem o caráter social da vida mental, o cará-
ter social do elemento psíquico, sobretudo consciente – os 
quais são integrados na realidade social e assim passam a 

esta suas energias ou emanações subjetivas. Tal é o "sen-
tido" da esfera simbólica, sua efetividade.   

Na sociologia diferencial, a pesquisa microssocioló-
gica da variabilidade descobre doze planos, cujas coorde-

nadas básicas são as duas espécies de sociabilidade men-
cionadas: (a) por fusão parcial em os Nós, e (b) por opo-
sição parcial em um Nós.   

Cada uma dessas duas espécies microssociológicas se 
atualiza em três graus: (1) os três graus de fusão em os 
Nós, correspondendo à Massa, à Comunidade, à Comunhão, 

                                                                                 

132  Veja [Gurvitch, 1986], op cit.  
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e (2) os três graus de oposição parcial em um Nós, corres-

pondendo, por sua vez, às relações com outrem por afas-
tamento, às relações mistas, às relações por aproximação.  

As relações com outrem são observadas desde o ponto de 
vista da dialética sociológica das três escalas – o microssoci-
al, o parcial e o global, já mencionados –, como constituindo 

(a) as relações variáveis que se manifestam entre os Nós, os 
grupos, as classes, as sociedades globais; (b) as relações 
que, em acréscimo, variam com a oposição entre sociabilida-

de ativa e sociabilidade passiva, sem deixar de manter sua 
eficácia de conjuntos ou de quadros sociais, já que são com-
ponentes fundamentais da estruturação dos grupos. 

 

Em face da flutuação que os caracteriza, é mediante a dialética sociológi-
ca que se podem conceituar os três graus de fusão parcial em um Nós.  

 

Apreciada nela mesma, o esquema de análise dife-
rencial em microssociologia distingue o seguinte:  

(1) a sociabilidade por fusão parcial em os Nós, to-
mados estes últimos como expressões concretas da cons-

ciência coletiva; ou seja, compreende a sociabilidade que 
se manifesta na participação em os Nós, cujos graus de 
intensidade são a Massa, a Comunidade e a Comunhão.  

Na participação pela Massa, a pressão (―exterior‖) 
do conjunto sobre os participantes é a mais forte dos três 
graus, e a atração (―interior‖) dos Nós é a mais débil; na 

participação pela Comunidade prevalece a pressão média, 
enquanto na Comunhão ocorre o inverso da Massa, de tal 
sorte que o volume desta última pode ter uma expansão 
quase ilimitada, enquanto a Comunhão se estreita para 

manter a força e a profundidade da fusão em os Nós.  

(2) a sociabilidade por oposição parcial em um Nós, 
ou seja, a sociabilidade que se manifesta na participação 

pelas relações com outrem, incluindo estas últimas tanto 
as relações interpessoais, ou relações entre Eu, tu e ele, 

como as relações intergrupais ou propriamente coletivas.  

Na sociabilidade por fusão em os Nós se afirma a toma-
da de consciência da unidade relativa desses Nós, e do 
mundo de significados que desse modo se abre.  
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 Sem levar em conta a sociabilidade que se manifes-
ta na participação em os Nós, restaria inacessível todo um 

mundo de significados que, existentes, surgem unicamente 
na experiência de cada um dos Nós, irredutíveis que são 
aos significados objetivados pelos grupos 133.  

Acresce que a descoberta desse mundo de significa-
dos microssociológicos introduz grande riqueza à sociologia 
do conhecimento, à sociologia da moral, do direito, e das 

demais obras de civilização.  

Quanto às relações com outrem, a unidade resta in-
consciente, já que os juízos, as ideias, os símbolos atuali-
zados nesse plano se reduzem aos horizontes de sócios e 

reproduzem as significações que têm sede em um Nós, em 
um grupo, em uma classe, ou em uma sociedade global.  

 ⟹ Temos então que a Massa, a Comunidade, a 

Comunhão, embora participem da sociabilidade constituti-
va dos agrupamentos particulares, constituem quadros 
sociais com estatuto diferenciado, que não comportam os 
mesmos critérios das unidades coletivas reais, ou seja, a 

conceituação da Massa, da Comunidade, da Comunhão, 
como quadros sociais, só é alcançada por via da dialética, 
em tipos de quadros sociais 134.   

Da mesma maneira, o saber dos grupos é um saber 
próprio, enquanto que o da Massa, Comunidade, Comu-
nhão é um saber que lhes corresponde. Quer dizer, em 

face da flutuação que os caracteriza, é mediante a dialética 
sociológica que se podem conceituar os três graus de fu-
são parcial em um Nós.  

No que concerne ao estudo dos grupos particulares, 

desde o ponto de vista da sociologia diferencial, notam que 
só há grupo quando, em um quadro social parcial, apare-
cem as seguintes características:  

(1) predominam as forças centrípetas sobre as for-
ças centrífugas;  

                                                                                 

133 Por exemplo, as maneiras de dar expressão ou atribuir valor aos sig-
nificados do grupo, as colorações de entusiasmo ou indiferença em relação 
a estes, e, como veremos adiante, a própria formação de um sentimento 
coletivo dependem da experiência de participação em os Nós. 

134 [Gurvitch, 1969], op.cit. 
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(2) os Nós convergentes predominam sobre os Nós 

divergentes e sobre as diferentes relações com outrem.  

Quer dizer, é dessa maneira e nessas condições que 

o quadro do microcosmo das manifestações de sociabilida-
de, em formação de um grupo social particular, pode afir-
mar-se no seu esforço de unificação, como irredutível à 

pluralidade das ditas manifestações.  

Daí a compreensão desenvolvida em sociologia de que, 
em todo o microcosmo social, há virtualmente um grupo 

social particular, cujas disposições para reagir em comum se 
afirmam nas próprias atitudes, como ambiências sociais 
(Gestalten), e sobressaem pela mediação dos atos coletivos.   

O grupo é uma unidade coletiva real, mas parcial, 

que é como disse observada diretamente. Essa unidade é 
fundada exatamente em atitudes coletivas contínuas e 
ativas; além disso, todo o grupo tem uma obra comum a 

realizar e se encontra engajado na produção das ―ideias‖, 
como o direito, a moral, o conhecimento, etc., de tal sorte 

que a sua objetivação se afirma recorrente como ―unidade 

de atitudes, de obras e de condutas‖, advindo daí, dessa 
característica objetivação, que o grupo se constitua como 
quadro social estruturável, com tendência para uma coe-
são relativa das manifestações de sociabilidade. 

⇒ De todas as formulações da sociologia diferencial 

que viemos de expor, a respeito do alcance essencial da 
microssociologia para a estruturação e a teoria de estrutu-

ra social, torna-se claro a improcedência da hipótese con-
trária, de que seria praticamente impossível a microssocio-
logia independente da psicologia social – aliás, argumento 

já dispensado por seu mentor Jean Piaget (1896-1980) 135.  

Imaginou-se que a sociologia como disciplina cientí-
fica seria fundada no suposto imperativo axiológico de 

―tomar posição‖, atribuído como incumbência metodológica 
do sociólogo, por um lado, combinado tal imperativo, por 
outro lado, ao ideal de matematização da psicologia dita 

genética da inteligência.  

                                                                                 

135 [Piaget, 1970].  Veja a posterior contribuição deste autor ao segundo 
volume do “Tratado de Sociologia", dirigido pelo próprio Gurvitch.  
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Sustentou-se ainda que a sociologia dos conheci-
mentos, no plural, seria chamada a se apoiar, é verdade, 

de mais em mais sobre a história das ideias, sobre a histó-
ria das ciências e das técnicas, orientação esta que supos-
tamente lhe passaria a tarefa de ―tomar posição‖ a respei-

to de fenômenos tão decisivos como o milagre grego e a 
decadência da ciência grega no período alexandrino. 

Entendeu-se que a explicação sociológica se faria coincidir 

com uma matematização qualitativa de natureza análoga 
àquela que intervém na construção das estruturas lógicas.  

Certamente, como tudo indica, nesta hipótese con-
trária à dialética sociológica tomou-se inadvertidamente 

por modelo a sociometria de J. L. Moreno136, que é uma 
técnica de estimação dos ajuizamentos de valor portados 
por cada membro de um grupo sobre cada um dos outros.  

Entretanto, ao notar a dialética das três escalas (o 
microssocial, o parcial e o global), já vimos que os ele-
mentos microssociais não têm absolutamente nada a ver 

com o individualismo, o atomismo e o formalismo sociais.  

As manifestações de sociabilidade incluindo as rela-
ções com outrem são definidas pela dialética sociológica 
como as múltiplas maneiras de ser ligado pelo todo 

no todo, este último termo compreendendo inclusive o 
complexo de significações observado em todo o campo 
cultural existente.  

Aliás, note-se que desde 1937, portanto antes de 
J.L. Moreno e seus colaboradores começarem a associar 
sua sociometria à microssociologia, já insistia Gurvitch no 

fato de que "todas as interações, inter-relações, relações 
com outrem (interpessoais e intergrupais) ou interdepen-
dências, pressupunham e eram sempre fundadas sobre 
interpenetrações, integrações, participações diretas, fu-

sões parciais em os Nós (atuais ou virtuais), sempre con-
cebidos como totalidades” 137.   

Do ponto de vista desta abordagem sociológico-

dialética, a produção de J. L. Moreno e seus colaboradores, 
famosos pela extraordinária aceitação e penetração do 
psicodrama e do sóciodrama, notadamente nos Estados 

                                                                                 

136 Jacob Levy Moreno (1889-1974). 
137 [Gurvitch, 1986], op.cit. Veja Cronologia no final desta obra. 
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Unidos, deve ser apreciada como o esforço de autores que, 

embora tenham ultrapassado os erros de um Hobbes138 há 
muito superado, permaneceram parcialmente em desvan-

tagem, devido a um psicologismo individualista que os 
levou a reduzir a realidade social a relações de preferência 
e de repugnância interpessoais e intergrupais. 

 Como se sabe, o erro de Hobbes não foi ter procurado os 
elementos microscópicos e irredutíveis de que é composta 
qualquer unidade coletiva, mas foi sim o erro de encontrá-los 

fora da realidade social, nos indivíduos isolados e idênticos.  

Desse modo, se estabeleceu a referência do ato-
mismo social, como o conjunto das concepções individua-
listas e contractualistas que reduzem a realidade social a 

uma poeira de indivíduos idênticos. É esta a referência que 
se verifica no psicologismo individualista, situando assim a 
J. L. Moreno no mesmo nível dos representantes do forma-

lismo social, que promoveram inadvertidamente a redução 
de qualquer sociabilidade à simples interdependência e 

interação recíproca, cujos nomes mais conhecidos são: (a) 

Gabriel Tarde, notado por seus debates com Durkheim; (b) 
Georges Simmel e (c) Leopold von Wiese 139.  

Nessa limitada orientação se preconiza que ao nível 
psicológico da realidade social qualquer interesse está 

concentrado sobre a psicologia interpessoal em detrimento 
da psicologia coletiva propriamente dita, e nesta seqüên-
cia, desprezando as funções intelectuais e voluntárias, J. L. 

Moreno se limita ao aspecto exclusivamente emotivo e, 
neste âmbito, ao aspecto da preferência e da repugnância, 
deixando de lado o mais significante que é a aspiração. 

*** 

 
  

  

                                                                                 

138 Thomas Hobbes (1588 — 1679). 
139 Vejam minhas "Notas Críticas sobre as Teorias de Interação", em 

"Comunicação e Sociologia - 2ª edição”, Madrid, Bubok, 2010, 149 págs. 
ISBN papel: 978-84-9981-937-2 / ISBN e-book: 978-84-9981-938-9. 
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Consciência Coletiva e Formas de Sociabilidade   

 – Aspectos da Microssociologia na Formação dos grupos Sociais 
E seus efeitos sobre as estruturas. 

 

►A microssociologia foi fundada e desenvolvida a 

partir da crítica imanente a Durkheim e aos seus ―tipos de 
solidariedade‖. Isto porque, sendo entrelaçada em fato aos 
estados mentais, a ―solidariedade‖ ou, em termos mais 

adequados, a sociabilidade constitui o complexo fundamen-
tal da consciência coletiva e, portanto, exprime o fato social 

indiscutível da interpenetração virtual ou atual das várias 
consciências coletivas ou individuais, sua fusão parcial veri-

ficada em uma psicologia coletiva dentro da sociologia.  

O equívoco de Durkheim decorre da imposição de 
uma teoria do progresso moral, onde distingue um primei-

ro momento correspondendo ao que chama ―solidariedade 
mecânica‖, com a suposta ―transcendência‖ da consciência 
coletiva tida por total. No segundo momento, designado 

―solidariedade orgânica‖, se a consciência coletiva se torna 
parcialmente imanente, o equívoco de Durkheim persiste, 
no entanto, com a projeção da consciência coletiva a pairar 
acima das consciências individuais, a se impor a elas como 

uma entidade metafísica140 .  

A insuficiência das orientações de Durkheim, quanto 
ao problema da consciência coletiva que ele próprio intro-

duziu na sociologia do Século XX, reside em sua falta de 
relativismo, ao ignorar que a importância dos níveis em 

profundidade da realidade social é variável segundo cada 

tipo de sociedade global, cada tipo de agrupamento social 
e segundo os diferentes Nós. 

                                                                                 

140  [Gurvitch, 1979], op. cit., p.286.  
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►Conforme o ensinamento de Georges Gurvitch, a 

consciência coletiva é multifária, deve ser estudada sob os 

múltiplos aspectos seguintes: (a) nas suas manifestações 
na base morfológica da sociedade, nas condutas organiza-
das e regulares, nos modelos, signos, atitudes, funções 

sociais, símbolos, ideias, valores e ideais coletivos, obras 
de civilização; (b) principalmente nas estruturas e nos 
fenômenos não-estruturais; (c) igualmente, deve ser estu-

dada em si própria, já que a consciência coletiva não se 
realiza inteiramente em qualquer desses elementos, e 
pode extravasá-los em expressões imprevisíveis, inespera-
das e até surpreendentes. 

 

A realidade dos níveis culturais na vida coletiva põe em relevo 
que a consciência coletiva os apreende. 

 

A realidade dos níveis culturais na vida coletiva põe 
em relevo que a consciência coletiva os apreende, sendo, 

portanto, uma consciência situada no ser, intuitiva e capaz 

de se multiplicar em um mesmo quadro social. 

Desta forma, contrariando as posições reducionistas, 
Gurvitch mostrou que a psicologia coletiva possui seu do-

mínio próprio na sociologia, domínio não percebido com 
clareza por Durkheim, cujas reflexões e análises não ultra-
passaram a identificação da consciência coletiva com as 

crenças coletivas (consciência coletiva fechada). 

A realidade dos níveis culturais na vida coletiva – os 
níveis simbólicos e significativos, as ideias, os valores e os 
ideais – desempenha um papel de primeiro plano, que 

ultrapassa a consideração dogmática dos mesmos como 
simples epifenômenos, projeções ou produtos, mas põe 
em relevo que a consciência coletiva os apreende; portan-

to, afirma-se uma consciência situada no ser, intuitiva e 
capaz de se multiplicar em um mesmo quadro social. 

O mundo das obras de civilização (compreendendo 

em conjuntos a arte, a religião, o conhecimento, a morali-
dade, o direito, a educação) intervém na constituição da 
realidade social, e depende simultaneamente de todos os 
níveis em profundidade da realidade social, como estes 

dependem do mundo das obras de civilização. Entre a 
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consciência coletiva e o nível das ideias, dos valores, e 
ideais coletivos há uma interdependência a que frequen-

temente designam ―cultura‖. 

O problema da autonomia da cultura, para ter clareza, 
deve ser considerado desde o ponto de vista das teorias de 

consciência aberta, no caso, em referência à imanência 
recíproca do individual e do coletivo. Esta abordagem tor-
na possível distinguir, por um lado, as projeções da consci-

ência coletiva, os seus estados mentais e os seus atos e, 
por outro lado, as obras de civilização como a coletividade 
de certas ideias e certos valores que aspiram à validade. 

O mundo da cultura funciona como um obstáculo, e 

resiste à consciência coletiva; se afirma como um nível 
específico da realidade social, de tal sorte que é suscetível 
de se apresentar à consciência como o seu dado. Nada 

obstante, esse nível é capaz de tornar-se um produto uni-
lateral da consciência. Trata-se de uma aparente contradi-
ção, e designa apenas que, em sua autonomia e com seus 

valores que aspiram à validade, o mundo da cultura só 

pode ser apreendido por via da consciência coletiva. 

Por sua vez, a apreensão por via de consciência co-
letiva só é possível graças ao fato de que essa consciência 

é capaz de se abrir, ultrapassando as suas crenças e assi-
milando as novas influências do ambiente social, bem co-
mo é capaz de se multiplicar no mesmo quadro social. 

►Gurvitch aprofundou a análise das duas espécies 

da sociabilidade: (1) a sociabilidade por fusão parcial nos 

Nós, e (2) a sociabilidade por oposição parcial em um Nós; 
reconheceu que a teoria do progresso moral adotada por 
Durkheim, fruto de sua pré-concepção filosófica, fora im-
posta sobre a consciência coletiva e não resistia ao cotejo 

da realidade social.  

 

Em os Nós, as relações com outrem não podem ser 

identificadas nem às fases históricas da sociedade global 

nem aos agrupamentos particulares. 

 

Em decorrência, houve que desenvolver a dialética 
como ligada à experiência pluralista e à variabilidade, isto 
por exigência da constatação de que, em os Nós, as rela-
ções com outrem não podem ser identificadas nem às fa-
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ses históricas da sociedade global, nem aos agrupamentos 

particulares, como houvera proposto Durkheim. 

E isto é assim porque a diversidade irredutível dos Nós 

faz com que tais manifestações da sociabilidade por relações 
com outrem não admita síntese que ultrapasse a combinação 
variável dessas relações microscópicas, como espécie da 

sociabilidade, tornando artificiosas as tentativas voltadas para 
identificar as relações com outrem às fases históricas da soci-
edade global, ou aos agrupamentos particulares.  

As Relações com Outrem 

►Na orientação do realismo relativista sociológico, 

tem-se a compreensão de que a totalização, como forma-
ção da preeminência do complexo de significações existen-
te, se manifesta igualmente em escala microssociológica, 

em os Nós, tanto quanto nos grupos, classes e sociedades, 
a par de manifestarem-se nos Eu participantes.  

Como se sabe, cada Eu participa inevitavelmente 

dos conjuntos sociais mais diversos que lhe dão aos seus 

membros os critérios para chegar a uma integração relati-
va e variada das tendências contrárias ou complementares 

próprias de toda a pessoa humana.  

Portanto, essa constatação dos âmbitos da totalização 
torna imprescindível a microssociologia, havendo uma dialéti-
ca complexa entre esta última, o âmbito parcial e o global: 

ou seja, ―as manifestações da sociabilidade, os grupos, as 
classes sociais, mudam de caráter em função das sociedades 
globais em que estão integrados; inversamente, as socieda-

des globais se modificam de cima a baixo sob a influência da 
mudança de hierarquia e de orientação das primeiras‖ 141.  

Em consequência, as manifestações da sociabilidade 

como fenômenos de mudança social se encontram ―em dife-
rentes graus de atualidade e virtualidade para combaterem-
se, complementarem-se ou combinar-se em cada unidade 
coletiva real‖; são ―os fenômenos sociais totais de caráter 

flutuante ou instável, frequentemente espontâneos ou anes-

truturais‖, mas que são proveitosos aos grupos em seus pro-
cessus de estruturação. A estratificação propriamente social 

implica a percepção das relações com os outros grupos e com 

                                                                                 

141 Ibid, ibidem. 
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a sociedade global, sendo esta tomada de consciência que 
imprime ordem às manifestações de sociabilidade e diferencia 

os agrupamentos estruturados.  

►As manifestações da sociabilidade compreendem 

a Massa, a Comunidade, a Comunhão: os três graus de 
fusão ou participação nos Nós, fusão esta que não é so-
mente a tomada de consciência da unidade relativa de 

um Nós, mas é também a de todo um mundo de signifi-
cados, sendo nesta tomada de consciência afirmado o 
grupo em formação. 

Lembrem que o mundo de significados acessível à 

consciência por meio dos Nós seria inacessível de outra 
maneira, já que as ―relações com outrem‖ só alcançam as 
significações que reconduzem aos horizontes limitados de 

‗sócios‘, e reproduzem os juízos, as ideias, os símbolos dos 
Nós em que têm sede e, por meio destes, os de um grupo, 
classe social, ou sociedade.  

 

Os Nós representam um dos primeiros focos do movimento dialé-
tico na realidade social. 

 

Mas não é tudo. Se os Nós representam um dos 
primeiros focos do movimento dialético na realidade social, 
as relações com outrem nada mais fazem senão tornar 

mais amplo esse movimento.  

Tomem aqui os Nós como fusões parciais onde os 
membros se afirmam de uma só vez, participantes em um 
todo, mas irredutíveis; unidos pela interpenetração e múlti-

plos. Já as relações com outrem, por sua vez, compreendem 
as manifestações de sociabilidade que pressupõem os Nós.  

Entretanto, há neste ponto um duplo aspecto da dia-

lética que Gurvitch põe em relevo, seguinte: (a) mais os 
membros de um Nós são nele efetivamente integrados, 
menos precisam de relações com os outros que nele i-

gualmente tomam parte e, inversamente, (b) menos são 

efetivamente integrados em um Nós, mais eles precisam, a 
título de compensação, entrar em relações com os outros 
intrínsecos ou extrínsecos a esse Nós.  

Deste ponto de vista, se pode dizer que: a Comunidade é 
incontestavelmente um foco mais propício às múltiplas rela-
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ções com outrem do que a Comunhão; o erro em se apreciar 

a Massa como um foco ainda mais favorável às relações com 
outrem do que a Comunidade se deve exclusivamente ao fato 

de que, neste caso, se trata notadamente de fusão à distân-
cia e frequentemente de ampla envergadura.   

O prognóstico dos Nós, dos grupos, das sociedades 

inteiras é se mover não somente na esfera da complemen-
taridade por dupla compensação, mas é igualmente se 
mover na esfera da ambiguidade que se exaspera facil-

mente em ambivalência. Por sua vez, as compensações 
verificadas entre Massa, Comunidade e Comunhão (os três 
graus de intensidade dos Nós) tomam frequentemente um 
caráter de ambiguidade e até de ambivalência.  

O primeiro aspecto dessa ambiguidade entre Massa, 
Comunidade e Comunhão, como graus de fusão em um 
Nós, é verificado em torno da extensão e da intensidade de 

fusão. Quer dizer, quanto mais o volume das fusões parciais 
é mais amplo, menos elas são intensas. 

No segundo aspecto, nota-se que a Massa, a Comu-

nidade, e a Comunhão podem se afirmar uma por relação 
à outra, de uma só vez, como diminuições e como aumen-
tos sucessivos de pressão. 

Com efeito, a Massa (a fusão mais superficial) se 

apresenta à Comunidade (e esta à Comunhão) como um 
fardo e opressiva. Inversamente, a Comunhão se afirma 
como libertadora das pressões da Comunidade e com 

maior razão das pressões da Massa. Sublinha Gurvitch 
que isso se deve tanto aos graus da força de atração e de 
repulsão, exercidas por essas manifestações dos Nós 

sobre seus membros, quanto aos graus de participação 
destes últimos nas primeiras. 

►Todavia, os focos de atração e de repulsão mudam 

de lugar (…). Como disse, a Comunhão tem tendência a 
estreitar não somente sua extensão, mas igualmente o 
conteúdo daquilo no que se comunga.  

Por sua vez, em especial quando é de ampla enverga-
dura, a Massa se mostra amiúde mais generosa e mais rica 
em conteúdos postos em jogo do que a Comunidade, sobre-

tudo do que a Comunhão. Então, a Massa se apresenta como 
libertadora das pressões da Comunidade e esta como liberta-
dora dos estreitamentos opressivos das comunhões. 
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No terceiro aspecto da ambiguidade dialética, tocan-
do ainda a relação entre Massa, Comunidade e Comunhão, 

nota-se na análise sociológica que essas manifestações 
dão ensejo a contradições flagrantes nos juízos de valor. 

O que é libertação para os participantes sem reser-

va, é ambivalência penosa para os recalcitrantes e servi-
dão para aqueles que ficam de fora, – advindo daí as con-
tradições nos juízos de valor em um conjunto macrossocial 

relativamente às três manifestações dos Nós. 

 

As relações mistas são aquelas onde alguém se aproxima se dis-
tanciando, e onde se distancia, se aproximando. 

 

O quarto exemplo refere-se à aplicação do procedimento 
por ambiguidade dialética no estudo das relações com ou-

trem. Notam-se as relações mistas, onde alguém se aproxi-
ma distanciando-se e se distancia aproximando-se. 

Sob o aspecto ativo, tratam-se das trocas, relações con-

tratuais, relações de crédito, promessas diversas. Apesar do 

seu caráter fundado sobre a reciprocidade, nota-se certa 
ambiguidade nessas relações. Implicam de uma só vez, certa 
harmonia de interesses quanto à validade das obrigações 

previstas, e um conflito de interesses quanto à interpretação 
de suas cláusulas materiais e dos modos de sua execução. 

Essa ambiguidade se exaspera em ambivalência quando 

essas relações com outrem de caráter misto tomam uma 
forma passiva, já que os indivíduos, grupos, sociedades (os 
Eu e os Outrem) são, de uma só vez, atraídos e repelidos 
uns pelos outros sem que chegue a se dar conta da parte de 

elementos negativos e positivos nessas confusões. 

Além disso, podem surgir antagonismos entre Eu, Outrem 
e Nós, assim como entre as manifestações de sociabilidade, 

os grupos e as sociedades globais – quer dizer, é possível a 
ruptura da reciprocidade de perspectiva ou da implicação 
mútua a que tais elementos tendem habitualmente. 

Uma mudança sobrevinda em um Nós, posto diante 
de um dilema imprevisto, impulsiona certos Eu participan-
tes, seja a tornarem-se heterogêneos a esse Nós, seja a 
participarem de outros Nós. Ou então acontece que, em 
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um Nós, no lugar da Comunidade a que um Eu permanece 

fiel, é o elemento da Massa que se encontra acentuado. 

►Quanto à tendência para a reciprocidade de pers-

pectivas, é a mesma manifestada habitualmente pelo indi-
vidual e o social em todas as suas escalas: (a) em nível 

dos Nós, onde um paralelismo se revela entre, por um 
lado, as pressões exercidas pela Massa sobre a Comunida-
de ou por esta sobre a Comunhão e, por outro lado, as 

pressões que, no indivíduo mesmo, o participante da Mas-
sa exerce sobre o participante da Comunidade, e este úl-
timo sobre o participante da Comunhão; (b) em nível dos 
grupos, onde, em face da luta entre os diferentes agrupa-

mentos em que o indivíduo participa, corresponde a frag-
mentação entre os diferentes Eu do mesmo indivíduo de-
sempenhando, nesses grupos, os diversos papéis sociais. 

(c) em nível das classes sociais e das sociedades inteiras, 
que elaboram seus critérios de harmonização da personali-
dade humana (―personalidade de base‖) 142 

 ***  

  

  

                                                                                 

142 [Gurvitch, 1969], op. cit, págs. 55 sq. Veja o tópico anterior sobre os 
procedimentos dialéticos.  
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A Ideia Tridimensional em Sociologia 

Jacob (J.) Lumier 

 

 

As amplitudes e os tempos 
 

 

Para compreender, em modo preliminar, a noção do 
tempo de que fazemos a experiência, há que assumir a 

situação pragmática do homo faber; basta ter em conta as 
sociedades históricas, onde a realização do desejo é vivida 
como não-imediata. Entre desejo e realização há um hiato 

que toma o tempo dos humanos em vias de fazer algo.  

Quando se pesquisa o problema do tempo, do ponto 
de vista de sua descoberta nos quadros sociais, é a situa-

ção do homo faber em suas variedades que vem a ser 

elucidada mediante a descrição sociológica.  

 

Em realismo sociológico, quer se trate de amplitudes ou de tempos, a 
percepção que se tem é de “natureza” coletiva, e suas manifestações 
fazem aparecer uma grande multiplicidade de caracteres, da qual decorre 
a variedade de imagens do mundo exterior nos diversos quadros sociais. 

 

Na reflexão coletiva de que participamos por condi-
ção humana, o passo inicial é constatar a efetividade do 
conhecimento perceptivo dos tempos e das amplitudes em 

que se imbricam os objetos do mundo exterior – sobre os 
quais operam nossa experiência do desejo e sua realiza-
ção. Incluindo os Nós, os grupos, as classes sociais, as 
sociedades – os temas coletivos reais (temas constitutivos 

das mentalidades coletivas) compreendem as amplitudes 
concretas que integram a seleção perceptiva dos objetos 

conforme os critérios coletivos.  

Desta forma, o conhecimento perceptivo do mundo 
exterior afirma como verdadeiro um conjunto coerente de 
imagens imbricadas em amplitudes e tempos concretos e 
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específicos; sua percepção, a possibilidade de conceituá-

las e quantificá-las são muito variáveis. 

Sem embargo, as amplitudes e os tempos estão en-

tre os obstáculos que suscitam a manifestação e a tomada 
de consciência dos temas coletivos reais como sujeitos.  

Podem compreender isto se tiverem em conta que, 

no quadro da sociedade feudal, o conhecimento perceptivo 
do mundo exterior tinha como expressões a ―ausência de 
perspectiva na arte, o plissado das cidades e dos povoados 

em si mesmos, em sua arquitetura e sua disposição", es-
tando assim, em acordo com o caráter fechado da menta-
lidade coletiva naquele tipo de sociedade global.  

As diversas tomadas de consciência dos temas cole-

tivos reais, como sujeitos da reflexão, colocam em pers-
pectivas a realidade da amplitude. 

 

Em realismo sociológico há uma “diferença essencial” entre am-
plitude e tempo. A multiplicidade dos tempos se impõe independentemen-
te de toda a tomada de consciência do tempo, enquanto a pluralidade das 
amplitudes não.  

 

Quer dizer, a amplitude onde está imbricado o mun-
do exterior, assim como o mundo social (que inclui a am-

plitude correspondente à base morfológica, esta frequen-
temente designada infra-estrutura, mundo dos produtos, o 
prático-inerte, etc.), tomada como a realidade, isto é, uma 
amplitude independente de toda a tomada de consciência, 

não pode ser senão uma amplitude única. Qualquer outra 
interpretação introduziria uma mística de muitos mundos 
visíveis e invisíveis, que só teria validade para uma socie-

dade arcaica. A pluralidade de amplitudes só pode ser ad-
mitida como resultante da intervenção de diversas percep-
ções, simbolizações, conceituações, etc.143  

Quer dizer, as diversas tomadas de consciência dos 

temas coletivos reais, como sujeitos da reflexão, colocam em 
perspectivas a realidade da amplitude. Estas perspectivas 

                                                                                 

143 Daí admitir-se que o supostamente não-humano mundo dos produ-
tos, compondo a base morfológica da sociedade, seja penetrado de signifi-
cações humanas, tais como a “força de atração”, base real das mitologias. 
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recíprocas, por sua vez, não são ilusões porquanto constitu-
em as vias de aproximação até a amplitude real única, como 

a qualidade apreendida dos objetos, sua cognoscibilidade, 
seu ―mediu oculto‖. Tais vias são as amplitudes concretas, as 
extensões que, no dizer de George Gurvitch, Bérgson tratou 

como distintas de sua quantificação em espaços 144.  

 

Em nossa época de técnicas novas, a diversificação das amplitu-
des tende a ser restrita. 

 

A produção do conjunto coerente de imagens do 
mundo exterior, objeto do conhecimento perceptivo, im-

plica amplitudes e tempos (onde as imagens estão imbri-
cadas) aptos para combinarem-se, até para unificarem-
se, assim como para chocar-se ou entrar em competição; 

que podem converter-se em polares, assim como em 
complementares, etc., porém, suas relações seguem sen-
do sempre tensas e ambíguas.  

Em nossa época de técnicas novas, a diversificação das 

amplitudes tende a ser restrita. As amplitudes ―que se afrou-
xam ou se estreitam sem dificuldades‖ se confundem aos 
―meios de comunicação‖, que incluem as amplitudes difusas e 

as concêntricas, estas ―naturalmente‖ ligadas às máquinas.  

Aliás, as amplitudes prospectivas (abertas em dire-
ção ―ao que vem‖ ou ao que é em vias de se fazer) estão 

muito ligadas às máquinas, a tal ponto que tendem para 
voltar a ser amplitudes concêntricas – como o são as am-
plitudes áuticas -, ao invés de se manterem parelhas às 
―amplitudes que se afrouxam ou se estreitam‖.   

Resumindo, em nossa época, as perspectivas dos 
temas coletivos reais, como perspectivas recíprocas, são 
mais subjetivas, mais voltadas para si próprias e não mui-

to flexíveis, indicando a coerência de imagens pouco atra-
tivas do mundo exterior, impostas de fora para dentro.    

                                                                                 

144 Para tirar um paralelo, quebrando um pouco o plano metodológico 
positivo desta análise especificamente sociológica, cabe lembrar a filosofia 
literária e marxista do histórico Ernst Bloch que, reconhecendo na matéria 
das infra-estruturas o dator formarum, examinará o “sonho no objeto”.  
[Bloch, 1976]; [Bloch, 1978], op. cit. 
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Para encerrar, observa-se que a ―sociologia do conhecimento 

perceptivo‖ se encontra ante uma extrema variedade de ima-
gens do mundo exterior, atribuída ao fato de que ―tanto os 

critérios de medida das amplitudes e dos tempos, como os da 
coerência mesma do mundo exterior, frequentemente sofrem 
mudança quando se passa de uma sociedade a outra‖.  

 

►A multiplicidade dos tempos sociais 
 

 

Há que evitar discutir as interpretações subjetivistas e objetivistas do 
tempo, e se deve evitar, igualmente, qualquer tomada de posição a pro-
pósito da primazia do “tempo da consciência” ou do “tempo do mundo”. 

 

O problema da multiplicidade dos tempos sociais é 
considerado um dos problemas centrais desse novo ramo da 

sociologia, que se chama sociologia do conhecimento.  

É a questão da variedade das maneiras de apreender, 
perceber, simbolizar, e de conhecer o tempo, nos diferentes 

quadros sociais com os quais as diferentes classes de conhe-
cimento estão em correlações funcionais.   

Não se trata de um problema artificial, mas avançar na 
reflexão de uma situação de fatos com grande impacto no 

século XX: a situação de que, sob a influência do impressio-
nante desenvolvimento das técnicas de comunicação, passa-
mos num abrir e fechar de olhos pelos diferentes tempos e 

escalas de tempos inerentes às civilizações, nações, tipos de 
sociedades e grupos variados.   

A unidade do tempo revelou-se ser uma miragem, 

como nos mostraram tanto a filosofia (Bérgson e seu rea-
lismo temporalista) como a ciência (Einstein e sua desco-
berta da dilatação do tempo). Ficou claro que a unificação 
dos tempos divergentes em conjuntos de tempos hierarqui-

zados, sem o que é impossível nossa vida pessoal, a vida 

das sociedades e nossa orientação no mundo, não é uma 
unidade que nos é dada, mas uma unificação a adquirir pelo 

esforço humano, onde entra a luta para dominar o tempo, 
dirigi-lo de certa forma145.  

                                                                                 

145 [Gurvitch, 1986], op. cit, págs. 369 e 374. 
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A definição de tempo deve pôr em relevo sua desco-
berta, deve ser, pois, descritiva, e deve evitar, igualmente, 

qualquer tomada de posição a propósito da primazia do 
―tempo do mundo‖ ou do ―tempo da consciência‖.   

 

A definição descritiva, pondo em relevo sua descoberta, toma 
o tempo “ora como coordenação, ora como disparidade dos movimen-

tos”. Coordenação e disparidade que duram na sucessão e se sucedem 
na duração.  

 

Em sociologia, não podem tomar parte ―nem na jus-
tificação do tempo, nem na sua abolição em favor da eter-

nidade‖. Georges Gurvitch propõe uma definição que, sim-
plesmente, tende a situar-se fora, (a) quer da concepção 
clássica de Aristóteles, em que o tempo é o número do 
movimento - concepção esta que, pela redução do tempo 

ao número e pela integração dos números numa série, 
afirma que só existe um único tempo; (b) quer da concep-

ção de Santo Agostinho, com sua fórmula do ―eu sei o que 

é o tempo se não mo perguntarem‖, já que, para os segui-
dores deste filósofo, cultivando a continuidade, o tempo 
seria duração contínua do vivido.  

De fato, o privilégio do descontínuo ou da medida e-
liminaria qualquer movimento ou sucessão no tempo, e, 
por esta via, se situaria fora da concepção de Aristóteles, 
tanto quanto fora da concepção dos seus oponentes, para 

quem o tempo possui um elemento qualitativo nem sem-
pre mensurável, muito menos quantificável.  

A definição descritiva, pondo em relevo sua descober-

ta, toma o tempo ―ora como coordenação, ora como dispa-
ridade dos movimentos‖. Coordenação e disparidade que 
duram na sucessão e se sucedem na duração.  

A respeito desse problema da definição descritiva, Gurvit-
ch remarca que Jean Piaget interpreta inadequadamente a 
coordenação como uma ―ordem dos tempos‖, sem considerar 

as disparidades dos movimentos.   

A coordenação pelo tempo deve ser entendida sim-
plesmente como correspondência, como encontro de movi-
mentos ou simultaneidade, como paralelismo de movimen-

tos, haja vista as disparidades dos movimentos fazendo so-
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bressair que existe uma ―multiplicidade de ordens de suces-

sões‖ e não apenas ―uma ordem de sucessão sempre rever-
sível‖, como característica do tempo operativo.   

Em sociologia, a possibilidade mesma de uma o-
posição entre ―o tempo intuitivamente apreendido‖ e ―o 
tempo operativo‖ não é aceita.  Mostra-se contestável 

que o primeiro seja exclusivamente referido ―aos esfor-
ços realizados e às mudanças ressentidas‖, e que o se-
gundo seja sempre ―inteiramente construído‖. 

 Essa característica é atribuída por Piaget em razão do 
tempo operativo sentido como ligado a ―uma ordem de su-
cessão sempre reversível‖. 

  Para ultrapassar a dualidade e chegar à multiplicidade 

dos tempos há que levar em conta a dialética entre sucessão 
e duração, continuidade e descontinuidade, instante e homo-
geneidade.  Por essa dialética, se afirma que a maior parte 

dos tempos se situa nos graus intermediários entre a irrever-
sibilidade intuitiva e a reversibilidade operativa do tempo.  

Como se verá na sequência, Gurvitch empreende a 

análise e a descrição da multiplicidade dos tempos observan-
do certos resultados de Bérgson e passando-os pela crítica, a 
fim de apresentar o realismo temporalista desde o ponto de 
vista sociológico 146·   

 

 

 
 

  

                                                                                 

146 Veja: [Gurvitch, 1986], op.cit; [Gurvitch, 1968], op.cit. 
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O Realismo Temporalista 

 

Bérgson reconheceu e descreveu uma multiplicidade de tempos: 
Cada um seria qualitativo e quantitativo em graus diferentes, tempos 
descontínuos e contínuos que se encontrariam tão bem na experiência 
imediatamente vivida como nos mundos, planos ou universos construídos 
pelas ciências. 

 

⟹ Podemos enumerar algumas observações seguintes: (a) O 

construído das ciências, aí compreendidas as suas temporali-
dades conceituadas, pode basear-se sobre o vivido dessas 
temporalidades; (b) A matéria, a vida, o psíquico e o social se 

situam em diferentes graus do tempo qualitativo; (c) Há 
compromisso entre o tempo qualitativo e o tempo quantitati-
vo, entre experiência interna e experiência externa; (d) Há 
possibilidade de medir indiretamente o tempo qualitativo; (e) 

A afirmação da existência de conjuntos reais é admitir uma 

preexistência matemática do futuro no presente. 

 Na verdade, Gurvitch aprecia o realismo temporalista 

como uma orientação na discussão da causalidade, como 
tema. Em Bérgson, o mundo real se enclausura no abismo 
que se abre entre a duração qualitativa e o tempo-espaço 

quantitativo. O determinismo se torna, então, duas vezes 
impossível: (a) pela ruptura entre dois mundos - aquele da 
duração vivida, onde reina a liberdade, e aquele da ciência, 
que é necessário; (b) pela continuidade mantida separada-

mente em cada um desses mundos, onde não se encontram 
nem rupturas, nem intervalos, nem começo, nem parada...  

O realismo temporalista fora a descoberta mais im-

portante de Bérgson, que colocou a matéria, a vida, o psí-
quico e o social em diferentes graus do tempo qualitativo, 
isto é, escalonados segundo os degraus de espessura da 

duração e segundo seus ritmos diferentes.   

Todavia, tivera enclausurado essas gradações no 

―movimento de desespacialização‖, tido por único e contí-
nuo através da heterogeneidade da duração qualitativa.  

Nada obstante, Bérgson reconheceu e descreveu uma 
multiplicidade de tempos: Cada um seria qualitativo e quan-
titativo em graus diferentes, tempos descontínuos e contí-
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nuos que se encontrariam tão bem na experiência imedia-

tamente vivida, como nos mundos, planos ou universos 
construídos pelas ciências. Notando-se ainda a descontinui-

dade e a contingência interferindo principalmente no interior 
de cada um desses tempos, bem como entre eles.  

 

 

Há no interior dos tempos três escalas de intermediação entre os 
contrários complementares acentuando o pluralismo descontinuísta. 

 

 

Gurvitch, nesta leitura, quer estabelecer as três es-
calas que estão na mesma situação de intermediação entre 

os contrários complementares.  Seu ponto de partida é, 
então, a observação de que (a) cada esfera do real, (b) 
cada gênero de determinismo, (c) cada procedimento ope-

rativo para constatá-lo, cada um se encontra situado não 
somente no interior dos tempos ou de uma temporalidade, 

isto é, em outro grau de compromisso entre o qualitativo e 
o quantitativo, o contínuo e o descontínuo, o contingente e 

o coerente, mas também em outra temporalidade.   

Pretende nosso autor acentuar que cada gênero de 
atividade humana se afirma em um tempo particular, o 

mesmo sendo válido para os tempos aos quais as diferen-
tes ciências se reportam.   

 

 

A temporalidade científica não pode ser destacada da temporali-
dade real sobre a qual se funda. 

 

 

Sustenta, então, que a temporalidade científica não 
pode ser destacada da temporalidade real sobre a qual se 

funda, assim como o construído não pode ser isolado do 

vivido, enfatizando que assim é porque esses dois elemen-
tos – a temporalidade científica e a real – se encontram 
ligados por uma dialética de passagem.  
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O pluralismo descontinuísta é compreendido como desdobramen-
to da teoria da relatividade geral de Einstein. 

 

Desta forma, se compreende o pluralismo desconti-

nuísta como desdobramento da teoria da relatividade geral 
de Einstein.  Daí falar-se de vários tempos, na Física, que 
mantêm diferentes relações, tanto que Bachelard dirá o 
seguinte: ―Se o tempo do físico pôde aparecer, até nossos 

dias, único e absoluto, foi porque o físico se situou primei-
ramente num plano experimental particular. Com a relati-
vidade, surgiu o pluralismo temporal‖ 147 .  

   E Bachelard prossegue: ―Para a relatividade, existem vá-
rios tempos que, sem dúvida, se correspondem..., mas que 
não conservam duração absoluta. A duração é relativa. A 

concepção das durações nas doutrinas da relatividade aceita 
ainda a continuidade como característica evidente... o mesmo 
não se passa na física quântica. Todas as dificuldades que 

encontramos na assimilação das doutrinas provêm do fato de 

explicarmos uma mudança de qualidade... (por uma) mudan-
ça de lugar. Veremos que a continuidade é aqui... uma pés-
sima hipótese... É, pois, de presumir que a física quântica 

implique necessariamente a concepção de durações descontí-
nuas que não terão as propriedades de encadeamento ilus-
tradas... por trajetórias contínuas‖. (Ibidem) 

 

 

Os tempos se multiplicam segundo critérios variados. 

 

 

Nesta análise, o relevo é posto nos critérios pelos 
quais os tempos se multiplicam, cabendo destacar as se-

guintes proposições:  

(1) o fato de que a temporalidade científica não pode 

ser destacada da temporalidade real sobre a qual se funda, 

assim como o construído não pode ser isolado do vivido, faz 
sobressair o equívoco da interpretação levando a concluir que 
o tempo em que são colocados os objetos das diferentes 

                                                                                 

147  [Bachelard, 1968], op.cit. 



 A Ideia Tridimensional em Sociologia  

117 ___________________________________ © 2011 by Jacob (J.). Lumier 

 

 
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital 

http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

ciências, por ser, na maioria dos casos, um tempo mensurá-

vel e dependente de planos de referência, mais ou menos 
artificialmente construídos para cada ciência, perderia, por 

isso mesmo, seu caráter específico, seu elemento particular 
de contingência, de qualitativo e de descontínuo.  

(2) Gurvitch assinala que: (a) O elemento do qualitati-

vo, do descontínuo e do contingente no tempo, se fortifica 
gradualmente na medida em que se passa sucessivamente 
da astronomia à macrofísica, desta à microfísica 148; da me-

cânica, mesmo quântica, à termodinâmica, desta à química, 
depois à biologia, enfim, à psicologia, à história e à sociologi-
a, (b) ao passo que se fortifica gradualmente o quantitativo 
no percurso inverso, atrás do contínuo e do coerente. 

⇒ No primeiro caso, o recurso às leis causais torna 

mais limitada a expressão do determinismo, enquanto no 
segundo caso torna-se mais propícia a aplicação dessas 

leis (salvo em microfísica);  

⇒ De todas as maneiras, permanece-se sempre na 

esfera do determinismo, desde que se tenha em conta o 
pluralismo dos determinismos, como correspondente à 

multiplicidade dos tempos, e, igualmente, se tenha em 
conta o fato de que lei e causalidade não se entrelaçam. 

⇒ Nota-se que não existe sempre correspondência 

entre o reforço do qualitativo e o da descontinuidade 

(p.ex.: o tempo na ciência da história é simultaneamente 
mais continuísta e mais qualitativo que em sociologia), isto 
acentua a multiplicidade dos tempos.  

⇒ Nota-se, ainda, que os tempos se multiplicam se-

gundo (a) as acentuações variadas do presente, do passa-
                                                                                 

148 Como é sabida, a desconsideração do elemento particular do quali-
tativo, do descontínuo e do contingente em microfísica prejudicou e jogou 
por terra o célebre experimento elaborado por Karl Popper para demons-
trar certas supostas insuficiências ligadas às equações de incerteza de 
Heisenberg. [Popper, 1975], pp.239sq. Veja minha exposição sobre isto em 
"Leitura da Teoria de Comunicação Social desde o Ponto de Vista da Socio-
logia do Conhecimento" (As Tecnologias da Informação, as Sociedades e a 
Perspectivação Sociológica do Conhecimento), e-book, pdf 339 págs, Web 
de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia 
y la cultura - OEI, Junho de 2007, Cf. págs. 256 segs.  link: 
http://www.oei.es/salactsi/lumniertexto.pdf  

http://www.oei.es/salactsi/lumniertexto.pdf
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do e do porvir; (b) de suas projeções e contatos diversos; 
(c) segundo seus avanços, retardos, caráter cíclico, alter-

nância, virtualidade de crises e de explosões, aparição e 
desaparição de ritmos. ⇒ Entretanto, estes diferentes cri-

térios podem coincidir ou entrar em conflito, bem como 

podem ter importância e significação desiguais nas diver-
sas esferas do real: apreendidas, conhecidas, ou conscien-
temente construídas pelas diferentes ciências.  
 

 

O caráter histórico de uma realidade social é múltiplo, pois há 
graus de percepção de que a ação humana concentrada pode mudar as 
estruturas e permitir revoltas contra a tradição. 

 

Perquirindo o objetivo de chegar à descrição da mul-
tiplicidade dos tempos especificamente sociais, haverá que 

apreciar a diferença entre tempo sociológico e tempo his-
tórico. Haverá que distinguir a realidade estudada, o mé-

todo aplicado a esse estudo e o objeto que resulta da con-

jugação de realidade e método.  

De início, se estabelece que o caráter histórico de 
uma realidade social é múltiplo, havendo graus de prome-
teísmo, isto é, graus de percepção de que a ação humana 

concentrada pode mudar as estruturas e permitir revoltas 
contra a tradição. O saber histórico como historiografia se 
concentra exclusivamente sobre a realidade histórica, a-

centuando muito o primado das sociedades globais como 
sujeitos ―fazendo história‖.  

Por sua vez, a sociologia salienta o complexo jogo 

entre as escalas do social que se pressupõem uma a outra, 
quer dizer: procura confrontar a realidade histórica aos 
planos sociais não-históricos ou pouco históricos, como 
respectivamente os elementos microssociais e os grupais.   

As manifestações prometeicas da realidade social 
são as que menos se prestam à unificação. Registra-se 

aqui um segundo foco de tensão com os historiadores, 

estes tendem para uma unificação muito intensa da reali-
dade social, enquanto o sociólogo reconhece a resistência 
da realidade histórica à unificação, facilmente verificada no 

conflito de versões, e, ademais, se orienta para acentuar a 
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diferenciação e a diversificação, que considera muito ati-

vada pelos planos sociais em competição. 

O caráter muito mais continuísta do método históri-

co será bem observado, na medida em que a história, co-
mo ciência, é conduzida a vedar as rupturas, a lançar pon-
tes entre as diversas estruturas, exercendo dessa maneira 

o pensamento ideológico. Daí a grande tentação que es-
preita a ciência da história, sua tendência para a ―predição 
do passado‖, a qual se verte comumente em projeção des-

sa predição no futuro. 

O historiador busca “a luz unitária” que é do saber histórico e não 
se encontra na realidade histórica. 

 

Será mediante a crítica do continuísmo que se prepara e 
alcança a sociologia do saber histórico e, por esta via, se 
desvela a multiplicidade dos tempos especificamente soci-

ais. O historiador busca ―a luz unitária‖ que é do saber his-
tórico e não se encontra na realidade histórica. O saber 

histórico se beneficia do tempo já decorrido, mas reconstru-
ído e tornado presente, de tal sorte que a explicação pela 

causalidade histórica singular intensifica a singularidade, 
estreitando as relações entre causa e efeito, tornando-as 
mais contínuas e, por isso, mais certas. Daí a razão da 

crença exagerada na força do determinismo histórico.  

A realidade histórica dá privilégio ao tempo descom-
passado, ao tempo avançado sobre si mesmo, ao tempo 

de criação, seriamente limitados, todavia, pelo tempo de 
longa duração e o tempo em retardamento.  

No saber histórico, por sua vez, tais tempos históri-
cos reais são reconstruídos segundo o pensamento ideoló-

gico do historiador, que é tentado a escolher alguns desses 
tempos em detrimento dos outros. 

Os tempos decorridos e restaurados pela história, as-

sim o são segundo os critérios das sociedades, das classes ou 
dos grupos contemporâneos aos historiadores.  A multiplici-

dade dos tempos que enfrenta o historiador, assim como sua 

―unificação exagerada‖ não é tanto da realidade histórica, 
mas releva de ―reconstruções variadas‖. Há segunda multipli-
cidade e segunda unificação que se reduzem a interpretações 
múltiplas da continuidade dos tempos.   
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Pertencendo a diferentes sociedades, classes ou 
grupos, os historiadores não conseguem ressuscitar os 

tempos escoados, senão à custa da projeção do seu pre-
sente no passado que estudam.  

Quanto aos tempos sociais propriamente ditos, se 

encontram e se debatem nas diferentes camadas ou pata-
mares (paliers) em profundidade da realidade social, por 
um lado, e nas oposições entre os elementos não-

estruturais, estruturáveis e estruturados, por outro lado.   

 

 

O tempo social é caracterizado pelo máximo de significações 
humanas que nele se enxertam e pela sua extrema complexidade 

levando à variabilidade. 

 

O tempo social é caracterizado pelo máximo de significa-
ções humanas que nele se enxertam e pela sua extrema 
complexidade, levando à variabilidade particularmente in-

tensa da hierarquia de tempos sociais.  Há uma dialética 

levando ao esclarecimento do conceito de tempo e outra 
dialética levando ao esclarecimento do conceito de social.  

A primeira, que leva ao esclarecimento do conceito 

de tempo, é a dialética entre sucessão e duração, continu-
idade e descontinuidade, instante e homogeneidade.  A 
multiplicidade dos tempos, a escala dos determinismos e 

as realidades por eles regidas, ali estão na mesma situa-
ção de intermediários entre os contrários complementares.  

 

A dialética que leva ao esclarecimento do conceito de social é a dialéti-
ca propriamente tridimensional, a dialética entre o microssocial, o grupal 
e o global, constituindo a dinâmica do fenômeno social como um todo.  

 

A segunda, que leva ao esclarecimento do conceito 

de social, é a dialética propriamente tridimensional, a dia-

lética entre o microssocial, o grupal e o global, constituin-
do a dinâmica do fenômeno social como um todo.  
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Os Tempos da Burguesia 
 

Podem observar, no seguinte, a descrição dos tem-
pos sociais da burguesia.  

 (A) De início, a tendência para a interpenetração e 

para a equivalência dos conhecimentos científico, técnico e 
perceptivo do mundo exterior, se compreende se obser-
varmos o seguinte: (1) Como se sabe, foi o advento da 

burguesia que fez progressarem, para o primeiro lugar, as 
ciências da natureza e as ciências exatas, e o fez tanto 
diretamente quanto pela intermediação do Estado e seus 
estabelecimentos de ensino; (2) impôs a quantificação 

mais forte e mais eficaz das amplitudes e dos tempos, 
levando ao pé da letra o lema de que ―tempo é dinheiro‖, 
estabelecendo, desta maneira, um laço entre o conheci-

mento perceptivo do mundo exterior e o conhecimento 
científico, com tendência para unificá-los; (3) a chegada 

ao poder da classe burguesa, no século XVIII, trouxe mu-

dança em permanência no interior das estruturas, de tal 
sorte que a sociedade industrial passa a experimentar, 
desde o mencionado século XVIII, uma união entre conhe-
cimento científico da natureza e conhecimento técnico.   

Até então, antes da chegada ao poder da burguesia, 
a sociedade industrial, começando no século XVII, buscava 
desenvolver-se fora das ciências, diretamente nas fábricas 

e nas práticas de trabalho que as mesmas suscitavam.   

A mudança, levando à união do científico e do técni-
co, passa por um momento inicial em que o saber burguês 

situa o mundo exterior nas amplitudes prospectivas (as 
que se localizam adiante), notando-se uma correspondên-
cia entre estas e os interesses imediatos dos empresários, 
referidos à expansão econômica e à evolução técnica. 

A mudança avança em razão de que a ―visão que lo-
caliza adiante‖ revela-se impossível sem a intervenção dos 

meios técnicos que, por sua vez, não podem evoluir com a 

rapidez suficiente sem a ajuda do conhecimento científico.   

   Desta forma, tendo base nas amplitudes prospec-
tivas e projetivas em que o saber burguês situa o mundo 

exterior, a tendência para a união ciência-técnica, corres-
pondendo às perspectivas da expansão econômica e da 
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evolução da técnica, teve a ver com os seguintes pontos: 
(a) com a conquista de novos mercados, notadamente os 

coloniais; (b) com a busca de mão de obra e das riquezas 
naturais, tais como os minerais, o petróleo, o carvão, etc.; 
e, finalmente, (c) com a colocação nova dos capitais e (d) 

com as organizações industriais nacionais e internacionais, 
incluindo os trustes e cartéis.    

(4) Acresce que, nesse conhecimento do mundo ex-

terior próprio da classe burguesa, as amplitudes e os tem-
pos se orientam no mesmo sentido e são medidos com os 
mesmos padrões quantitativos do ―tempo é dinheiro‖; (a) 
as amplitudes se afrouxam e se ajustam sem dificuldade 

graças à intervenção dos meios de comunicação, (b) com-
binando elasticidade aos tempos identificados à circulação 
dos capitais e aos investimentos, ao ciclo da produtividade 

das empresas, à duração do trabalho e do comércio.      

(5) Com a decadência da classe burguesa desde o final 
do século XIX – a enfrentar, então, uma resistência mais 

forte da classe proletária, várias crises econômicas mais gra-

ves, as guerras de descolonização, o advento dos regimes 
coletivistas a partir das revoluções sociais –, o saber burguês 
revela que o mundo exterior se imbricou em amplitudes e 

tempos mais egocêntricos e agitados, os quais, por sua vez, 
não se submetem às medidas quantitativas e são refratários 
aos estudos científicos ou às soluções técnicas.    

(6) Desta forma, se chega ao conhecimento que a 
classe burguesa tem do exterior na segunda metade do 
século XX, em que: (a) as amplitudes difusas resultam das 

incertezas ligadas à sorte das estruturas sociais de tipo 
capitalista; (b) as amplitudes concêntricas e projetivas são 
relativas à inclusão nos blocos internacionais, em conflito 
ou em concorrência pacífica.   
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Crítica à Filosofia Fenomenológica 

 

A crítica sociológica toca mais de perto a defesa do 
realismo e implica o reconhecimento da realidade social-
histórica, no sentido em que George Lukacs comenta o 

realismo literário e romanesco de Walter Scott: a crítica 
como maneira de avaliar guardando uma relação sentida 
com o presente, revivendo o passado como a pré-história 
do presente, buscando a via mediana que passa através da 

luta dos extremos, sem esquecer que, nessas crises, gran-
des frações da população se mantiveram sempre entre os 
campos opostos, com simpatias flutuantes por um ou ou-

tro partido e que, frequentemente, são essas simpatias e 
flutuações que desempenharam um fator determinante 
para a saída real da crise 149.  

Com efeito, será a assimilação metodológica dessas 
―simpatias e flutuações‖ ambivalentes da realidade social-
histórica em seu crescimento; será a sublimação dessa 
experiência ambígua na consciência coletiva sob a ―tensão 

crescente e decrescente da espontaneidade‖, que informa 
a leitura crítica sobre os preconceitos filosóficos inconsci-
entes que atingiram sociólogos notáveis. 

Nota-se a noção de ―consciência continente‖ (introspec-
ção) levando a inúmeros impasses quanto à equivocada 
tese de Durkheim sobre a suposta transcendência da cons-

ciência coletiva, elaborada para sustentar a irredutibilidade 
da mesma e dar prova da existência desse fenômeno 150.  

 Ao recorrer à tese de uma consciência voltada para 
si própria e fechada, introspectiva, não se consegue expli-

car a natureza da consciência coletiva, assim projetada 
“para fora do psiquismo e do consciente reais‖, sendo en-

                                                                                 

149 [Lukacs, 1972], págs. 30 a 66. 
150 [Gurvitch, 1986], op. cit, págs. 71, 72.  
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tão confundida com as construções de uma metafísica 
espiritualista ―desviada para a metamoral e mesmo para a 

teologia”, não passando de preconceito psicológico.  

Por contra, como todo o conceito sociológico relati-
vista e realista que assimila a aplicação das teorias de 

consciência aberta às influências do ambiente, a consciên-
cia coletiva requer a aplicação dos procedimentos dialéti-
cos de complementaridade, implicação mútua, polarização 

e reciprocidade de perspectiva para ser adequadamente 
descrita 151 em sua ―realidade irredutível‖ diante da cons-
ciência individual, diante das obras de civilização (moral, 
direito, conhecimento, religião, educação, etc.) e das ―ou-

tras consciências coletivas‖.  

Gurvitch esclarece assinalando a irredutibilidade que pro-
va a especificidade sociológica da consciência coletiva como 

patamar da realidade social, isto é, a qualidade das ―direções 
opostas‖ do psiquismo, a atenção voltada para o Eu, o Outro 
e os Nós, como direções para “a tensão crescente e decres-

cente da espontaneidade‖ que se encontram em um ―contí-

nuo vai-vem‖ na totalidade concreta do psíquico.   

Desta forma, se compreendem os casos históricos 
em que os conflitos das crenças, das avaliações, das pró-

prias percepções do mundo exterior pelas diferentes clas-
ses sociais, são por vezes mais importantes do que os 
conflitos de interesses econômicos.  

 

A distinção de Marx entre consciência real e consciência mistifi-
cada ou ideológica expressa compreensão sociológica do esforço huma-
no como ultrapassando a oposição materialismo/espiritualismo. 

 

Na sociologia, o materialismo e o espiritualismo não 
passam de abstrações do esforço humano. A distinção de 

Marx entre consciência real ou imanente à vida social e 
consciência mistificada ou ideológica (domínio de precon-
ceitos psicológicos ou filosóficos inconscientes) começa da 

                                                                                 

151 A dialética prepara a explicação mediante uma descrição diferencial 
específica incluindo a compreensão de que qualquer descrição real da 
realidade pressupõe o “descobrimento” desta realidade à luz da subjetivi-
dade coletiva (aspiração aos valores). 
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constatação de que, à semelhança das obras de civilização, 

a consciência faz parte das forças produtivas em sentido 
lato e desempenha um papel constitutivo nos próprios 

quadros sociais, seja como linguagem, seja pela interven-
ção do conhecimento, seja ainda como direito espontâneo. 

Os quadros sociais são chamados por Marx de ―mo-

dos de ação comum” ou modos de colaboração ou, ain-
da, relações sociais, nos quais se incluem as manifesta-
ções da sociabilidade, os agrupamentos particulares, as 

classes sociais e as sociedades.  

O significativo aqui, do ponto de vista do alcance de-
terminístico da sociologia, é que os quadros sociais exer-
cem um domínio, um envolvimento, sobre a produção ma-

terial e espiritual que se manifesta no seu seio, domínio 
esse, por sua vez, que é exatamente o que se prova nas 
correlações funcionais.  

Quanto às ideologias em Marx, ficam excluídas do 
âmbito das forças coletivas ou produtivas por representa-

rem uma ―mistificação‖, ou seja, oferecem um aspecto da 

alienação: a alienação do conhecimento desrealizado e 
perdido nas projeções para fora, que inclui as “falsas re-
presentações‖ em que os homens e as suas condições 
surgem invertidos, como numa câmara escura 152.  

 Embora correspondam a certo nível das forças 
produtivas, os quadros sociais podem ser adaptados à sua 
base, às manifestações do espontaneísmo coletivo. Todavi-

a, as suas manifestações estruturadas e organizadas en-
tram em conflito com as forças produtivas quando, ao to-
marem um caráter estabilizado e cristalizado, conseguem 

opor-se-lhes, ao passo que, em outras circunstâncias, elas 
se tornam os seus coeficientes positivos.  

Como se sabe 153, na dialética dos níveis de realida-
de social, os quadros sociais e a consciência real são pro-

dutos das forças produtivas strictu-sensus – isto é, podem 
ficar objetivados – mas, sob outro aspecto, são igualmente 

                                                                                 

152 Lembra que Marx estendeu o termo “ideologia” a todas as ciências 
humanas, às ciências sociais (incluindo a economia política e a história, 
desde que não sejam penetradas pelo marxismo) e, posteriormente, a 
todas as obras de civilização. 

153 [Gurvitch, 1986], op.cit. p. 294 / 5. 
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os seus produtores, e assim se afirmam como elementos 
reais da vida social.  

A dialética dos níveis em Marx é tanto mais saliente 
quanto mais observada sejam as forças produtivas ou co-
letivas, não como fatores isolados, mas causa social total. 

Quer dizer, o conceito de forças produtivas revela-se, des-
sa maneira, compreendido no sentido de extensão máxi-
ma, identificada ao conjunto dos níveis ou dos graus da 

realidade social 154.  

Desta forma, não há negar a compreensão da realidade 
social, e da sociologia que a estuda, bem definidas em Marx, 
sendo possível evidenciar várias formulações da obra desse 

mestre que enfatizam a ultrapassagem do dualismo (espiri-
tualismo/materialismo), levando ao coeficiente existencial e 
ao coeficiente humano do conhecimento.  

Em Marx, (a) é no domínio da realidade social que 
―pensar e ser são simultaneamente diferentes e um só" 
155; (b) que a velha oposição entre espiritualismo e mate-

rialismo foi, por todo o lado, posta de parte 156; (c) que “o 

subjetivismo e o objetivismo, o espiritualismo e o materia-
lismo, a atividade e a passividade perdem a sua oposição 
e, por consequência, a sua existência" 157.  

Em suma, para Marx, a ultrapassagem do dualismo 
das ciências naturais e das ciências humanas não deve ser 
procurada na absorção das ciências humanas pelas ciên-

cias naturais, mas na ―constatação de que qualquer ciência 
é uma atividade social prática e, portanto, comporta um 
coeficiente humano", notando que é este o posicionamen-

to e a formulação de Marx nas Teses sobre Feuerbach 158.    

 

Na “doutrina do homem como existência” quem está no primeiro 
plano da ordem do conhecimento é o sujeito sumido no mundo vivido 
como complexo de significações. 

                                                                                 

154 Gurvitch chamará "fenômeno social total" a extensão máxima iden-
tificando-se ao conjunto dos níveis ou dos graus da realidade social.  

155 "Manuscrites de 1844", trad. Molitor, vol. VI p.28 
156 “La Sainte Famille”, Molitor, Vol.II, p.167 
157 Manuscritos, ib.p.33 
158 [Gurvitch, 1986], op.cit. p.286.  
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É claro que, em suas avaliações exageradas, alguns 
autores sectários reclamariam dessa leitura de Marx, suge-

rindo que a mesma se deveria a um suposto propósito 
inadequado de fundar a sociologia na fenomenologia exis-
tencial 159. Da mesma maneira, não procede a suposição 

de positivismo lógico atribuída indevidamente a Gurvitch 
que (a) toma como ponto de partida da sociologia as vari-
ações do saber, e, por esta via, (b) aprofunda a irredutibi-

lidade do coeficiente social como fator numérico da varia-
ção do saber em função dos quadros sociais; (c) sustenta 
que esses dados ultrapassam em muito a simples lógica 
dos números (a matematização do social encontra sempre 

um grande muro que, à maneira do discurso dos econo-
mistas a respeito do estatuto flutuante do consumidor, os 
lógicos chamam irracional); (d) sustenta que os dados 

sobre a variação do saber em função dos quadros sociais 
revelam a existência de conhecimentos coletivos implican-
do funções dialéticas ().  

Quanto à superação da oposição entre materialismo e es-
piritualismo na fenomenologia existencial, passa a mesma 

pela crítica ao tomismo, como posição filosófica construída 
sobre a doutrina de Santo Tomás de Aquino (+ ou – 1225).  

Com efeito, ao sustentar uma ―verdade em si” como 

distinta da verdade como "posse humana", o tomismo é 
tido por um “realismo representacional‖. Quer dizer, o to-
mismo ―não considerava a objetividade como termo en-
contrado pelo sujeito cognoscente, mas como “em si”, 

como realidade isolada do sujeito, supondo desta sorte, 
que, no conhecimento verdadeiro, este “em si” se repercu-
tia exatamente no sujeito” 160. 

                                                                                 

159 A respeito de Gurvitch, nos parece uma avaliação exagerada de 
Gorman [Gorman, 1979], op.cit., pág. 228.   Bérgson é tão importante 
quanto Husserl para o histórico da teoria de consciência aberta.  

() Veja a análise dos gráficos e curvas da variação do saber em função 
dos quadros sociais no relatório de pesquisa do Laboratório de Sociologia 
do Conhecimento da antiga EPHE / VI éme Section de Paris (Sorbonne), em 
apêndice no mencionado "Los Marcos Sociales del Conocimiento" [Gurvit-
ch, 1969]. 

160  [Luypen, 1968], págs. 108 sq, p.111 sq, p.130-134. 
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A crítica ao tomismo se opõe à pintura da realidade 
como se esta fosse uma coleção de essências acumuladas 

em uma terra que nem sequer necessitava ser descoberta 
para ter significado; portanto, a crítica contesta a fixação 
do ―universo da realidade‖ (ominitudo realitatis) como 

paisagem ordenada e hierarquizada na qual até ―as essên-
cias das ações do homem se imbricam”, dizendo-se de tais 
atos em suas essências que: ―eram o que são necessária, 

universal, imutável e eternamente verdadeiros em si 
mesmos‖ - posicionamento este que identificava o realis-
mo representacional como um ponto de vista divino sobre 
as coisas, de difícil aceitação pelo homem contemporâneo.  

Por contra, os defensores da fenomenologia existen-
cial sustentam que ―qualquer descrição real da realidade 
objetiva pressupõe o “descobrimento” desta realidade me-

diante a “luz” da subjetividade‖.  

Em teoria, esse ―descobrimento‖ é um acontecimento 
que se pode situar no tempo e que tem um futuro. É a 

historicidade do sujeito. Portanto, a verdade como posse 

humana comporta riscos, já que o sujeito, se ele ―com-
parte da verdade como desocultamento‖, não se limita a 
ser sujeito existente passivo (―ego cogito‖), mas pode 

adjudicar às coisas toda a classe de significações, pois 
―pensa que as vê‖. 

Desta forma, entramos na ―doutrina do homem co-

mo existência‖ e notamos que quem está no primeiro pla-
no da ordem do conhecimento é o sujeito sumido no mun-
do vivido como complexo de significações, e esta elevação 

é descoberta através de uma Gestalt ou configuração em 
atitudes – a que a fenomenologia existencial refere ―a ex-
periência original do mundo da vida”, fundamento da ex-
periência científica na medida em que esta é um ―retornar 

a esse mundo anterior ao conhecimento‖.  

Portanto, o complexo de significações dentro do qual 
está imbricado o sujeito não é um ato apenas mental, 

mas é ―o próprio ser do homem como existência‖, ao qual 

Husserl chamará ―intencionalidade funcional”, ou “vida 
que experimenta o mundo”, a primeira e primordial afir-

mação de significado.  
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Nessa afirmação, em que o sujeito é o ―reconheci-

mento da autonomia do significado”, o fenomenólogo se 
distancia tanto do materialismo como do espiritualismo.  

Quer dizer, ―a fenomenologia existencial define o 
homem como sujeito, porém sujeito que se encontra imer-
so em coisas materiais”, de tal sorte que “as coisas mun-

danas codeterminam o que é o homem‖.  

Em consequência, não se pode deixar o mundo à 
margem do pensamento sem que se elimine o próprio 

homem e, reciprocamente; uma vez as coisas materiais 
sinalizando para o sujeito, ao deixar-se esse sujeito à 
margem do pensamento, se eliminam também do pen-
samento não só todos os significados, mas igualmente o 

próprio homem.  

 

O sentido do existencialismo filosófico era recuperar a concre-
tude plena do sujeito histórico, e, com isto, suprimir o domínio incomo-
vível do “ego cogito”. 

 

Sem dúvida, os primeiros críticos do existencialis-

mo, como Herbert Marcuse 161, aceitaram que o sentido 
do existencialismo filosófico era recuperar, em face do 
sujeito lógico e abstrato do idealismo racional, a concre-

tude plena do sujeito histórico; quer dizer, suprimir o 
domínio incomovível do ―ego cogito‖, que se estende des-
de Descartes até Husserl. ―A posição de Martim Heideg-

ger até sua obra “Ser e Tempo” dá testemunho da linha 
mais avançada da filosofia nesta direção‖.    

A crítica por Marcuse se atém ao que qualifica de 
―reação‖ a este sentido de concretude histórica: posteri-

ormente ―a filosofia evitou, por boas razões, examinar de 
mais perto a faticidade material da situação histórica do 
sujeito ao qual se refere‖.  

Aqui se detém a concretude, aqui a filosofia se limita 
a falar da ―vinculação de destino‖, do povo, da herança que 

cada um tem que aceitar, da comunidade da geração, en-

quanto as outras dimensões da faticidade são deslocadas 
para o plano da existência inautêntica.  

                                                                                 

161 [Marcuse, 1968], p.37 sq.  
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A filosofia não se perguntou pelo tipo de herança, pela 
forma de ser do povo, pelas forças e poderes reais que 

constituem a história. E Marcuse sentencia: dessa manei-
ra, a filosofia renunciou a toda possibilidade de conceber a 
faticidade das situações históricas e de valorá-las recipro-

camente – renúncia essa que é patente na orientação dos 
fenomenólogos para separar a obra e o contexto 162.  

 

 

A concretude do sujeito histórico, para além da opo-
sição entre espiritualismo e materialismo, creditada ao 
ativo da fenomenologia existencial, tem sua vertente so-

ciológica nas concepções do jovem Marx. 

 

Em contrapartida, a concretude do sujeito histórico, 

para além da oposição entre espiritualismo e materialismo, 
creditada ao ativo da fenomenologia existencial, tem sua 
vertente sociológica nas concepções do jovem Marx expos-

tas nos ―Manuscritos de 44‖ 163 em que a religião, a fa-
mília, o Estado, o direito, a moral, a ciência, o espírito, 
enfim, não passam de modos particulares da produção, e 
estão pendentes da ação global da mesma.  

Quer dizer, na realidade social, trata-se de um “hu-
manismo positivamente procedente de si próprio, um hu-
manismo positivo" 164 em que, como vimos no parágrafo 

anterior, a ultrapassagem do dualismo das ciências natu-
rais e das ciências humanas leva à constatação de que 
qualquer ciência é uma atividade prática, e, portanto, 

comporta um coeficiente humano, cabendo à sociologia a 
missão de encarnar essa ligação. Para Marx, há que supe-
rar a falsa alternativa entre indivíduo e sociedade, pois se 
trata da imanência recíproca do individual e do social, o 

que é igualmente ―missão‖ da sociologia.  

                                                                                 

162 Veja esse erro em Ricoeur, Paul: ‘Interpretação e Ideologias’, organi-
zação, apresentação e tradução dos artigos originais em francês por Hilton 
Japiassu. Rio de janeiro, editora Francisco Alves, 1977, 172 pp., Cf. p.53 sq. 

163 Cf.ed.Molitor, op.cit. 
164 Ib.p.86, apud [Gurvitch, 1986], op. cit, pág.286. 
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Quer dizer, na esteira de Saint-Simon, Marx chega à i-

deia de que o homem total - o homem encontrando a soci-
edade na sua ação pessoal e na sua própria consciência 

individual - e a sociedade total – a sociedade encontrando 
a realidade humana individual em cada um de seus atos – 
não são mais do que duas direções da mesma totalidade.  

*** 
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Artigo Anexo: Desejo e Vontade em Sociologia  

 

 

Epígrafe  

 

O desejo e a vontade são as duas faces da mesma tendência à reali-
zação. 

 

  

Sendo o desejo uma tendência (para a realização) expressa nas obras 
de civilização, a vontade, por sua vez, mais não é do que a mesma ten-
dência acompanhada da consciência: o desejo e a vontade não podem 
ser postos em oposição porque não passam de graus do mesmo proces-
so de realização, existindo entre eles uma gradação de intermediários.  

 

Juízos de realidade e juízos de valor 

 

 ►Desejo e Vontade em relação ao Culturalismo abstrato  

O culturalismo abstrato 165 deve ser classificado dentre os falsos pro-
blemas da sociologia do século XIX, notadamente a falsa alternativa entre 
sociologia ou filosofia da história, alcançando inclusive Max Weber 166.  

A confusão com a filosofia da história é absolutamente inad-
missível, haja vista a capacidade da sociologia para alcançar perfe i-
tamente, por si só, a situação presente da sociedade sem precisar de 
outra disciplina para isso.  

                                                                                 

165 O culturalismo abstrato é assinalado em Max Weber como influência 
do filósofo Heinrich Rickert (1863 – 1936) e sua metodologia abstrata 
(neokantismo) para a pesquisa histórica.   

166 [Gurvitch, 1964a], op. cit..  Ver igualmente [Gurvitch, 1964], op.cit. 
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Mais ainda: a sociologia exige o abandono das ilusões do pro-
gresso em direção a um ideal, bem como o abandono das ilusões de uma 
evolução social unilinear e contínua, sendo da competência da sociologia 
descobrir, na realidade social, as diversas perspectivas possíveis e até 
antinômicas que são postas para uma sociedade em vias de se fazer.  

As ilusões trazidas pela confusão com a filosofia da história se en-
contram favorecidas pela ocorrência de um erro lógico fundamental que é a 
falta de distinção entre os juízos de realidade e os juízos de valor. Desse 
erro decorre a confusão, pois em vez de explicar os desejos a partir da 
realidade social, constrói-se a realidade social em função desses desejos.  

Os juízos de valor são as aspirações, os desejos e as imagens 
ideais do futuro e formam um dos patamares da realidade social em seu 
conjunto, de tal sorte que o progresso em direção a um ideal (filosofia da 
história) só pode intervir, na análise sociológica, unicamente em vista de 
integrar esse progresso ideal em um conjunto de fatos sociais que a 
análise se propõe explicar.  

A sociedade está sujeita a flutuações e até aos movimentos cícli-
cos e o progresso retilíneo em direção a um ideal particular, tomado como 
um movimento constante, não pode valer mais do que para períodos 
determinados – em outros períodos a sociedade pode orientar-se em 
sentido oposto ao ideal, ou por um ideal completamente diferente.  

A falta de distinção entre os juízos de realidade e os juízos de va-
lor torna impossível o acesso da análise sociológica a um dado funda-
mental da vida social que é a variabilidade. Ou seja, é básico em socio-
logia diferencial que os agrupamentos particulares mudam de caráter e 
não apenas de posições, assumem identidades e diferenças não assumi-
das em tipos ou subtipos de sociedades diferentes. Na medida em que 
participam da mudança em eficácia que se opera no interior das estrutu-
ras, os grupos, mais do que se deslocarem conforme trajetórias apenas 
exteriores, se movem nos tempos sociais.  

Da mesma maneira, (a) os indivíduos mudam de atitude em fun-
ção dos grupos aos quais pertencem - sendo os grupos formados exata-
mente com base na continuidade e no caráter ativo de uma atitude coleti-
va; (b) os papéis sociais que os indivíduos assumem ou os personagens 
que eles encarnam  mudam segundo os círculos sociais diferentes a que 
pertencem. Desta sorte, um pai ou um marido muito autoritário, p.ex., 
pode simultaneamente desempenhar o papel de um colega particular-
mente atencioso, etc.; (c) Em cada grupo, um indivíduo desempenha um 
papel social diferente: é ajustador, vendedor, professor, etc.; por outro 
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lado, esse mesmo indivíduo pode desempenhar nesses grupos papéis 
umas vezes sem brilho, outras vezes brilhantes; umas vezes subordina-
dos, outras vezes dominantes; os mesmos indivíduos e os mesmos gru-
pos podem, segundo estruturas e conjunturas sociais variadas, desem-
penhar papéis muito diferentes e até opostos. Em suma: as manifesta-
ções da sociabilidade, os grupos, as classes sociais, mudam de caráter 
em função das sociedades globais em que estão integrados; inversamen-
te, as sociedades globais se modificam de cima a baixo sob a influência 
da mudança de hierarquia e de orientação das primeiras. 

 

Psicologia Coletiva e Sociologia da Vida Moral 

 

►Desejo e Vontade em relação ao aporte de Durkheim à socio-
logia da vida moral 

 

Em Durkheim a consciência coletiva exprime o fato social indiscu-
tível da interpenetração virtual ou atual das várias consciências coletivas 
ou individuais, sua fusão parcial verificada em uma psicologia coletiva.  

 

Durkheim alcançou as bases da sociologia da vida moral, notadamente, 
pelo aproveitamento original que tirou de sua reflexão junto com a filosofia 
de Emanuel Kant (1724 – 1804), levando-o a introduzir, em diferença deste 
último que a ignorou, a noção do desejável na análise dos valores.  

Com efeito, é a funcionalidade dos valores ideais, sua caracterís-
tica de instrumentos de comunhão e princípios de incessante regenera-
ção da vida espiritual, se afirmando indispensavelmente por meio da 
afetividade coletiva, que se refere à utilização do termo desejável na 
seguinte formulação de Durkheim: qualquer valor pressupõe a apreciação 
de um sujeito vinculando-se a uma sensibilidade indefinida: é o desejável, 
qualquer desejo sendo um estado interior.  

Definição descritiva esta que não só torna extensível a característica 
do desejável a qualquer valor, além dos valores ideais, mas, por esta via 
os engloba igualmente na noção de funcionalidade que acabamos de 
mencionar a respeito desses últimos (qualquer valor tendo assim alguma 
participação nos ideais).  

É neste sentido que se deve entender o posicionamento de Gur-
vitch, segundo o qual, em sua aplicação exclusiva à sociologia da vida 
moral, a concepção de Durkheim deveria conduzir ao estudo empírico 
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das relações funcionais entre os valores morais e os conjuntos sociais 
(um sujeito vinculando-se a uma sensibilidade indefinida).  

Isto, caso tenhamos em vista, notadamente, que (1) – Durkheim chega 
a opor para fins de análise os valores ditos culturais a outros valores, insis-
tindo ao mesmo tempo na variedade infinita e na particularização de todos 
os valores sem exceção; (2) – faz sobressair o papel que desempenham os 
valores na constituição da própria realidade social; (3) – enfim, podemos 
completar sua concepção com a constatação das flutuações dos valores, 
os quais se juntam e se interpenetram depois de se terem diferenciados – 
constatação esta que Gurvitch põe ao crédito de Celestin Bouglé (1870 – 
1940) e de seu conceito de conjunção dos valores.  

Quanto à descrição do sociologismo durkheimiano da metamoral, 
impedindo Durkheim de estabelecer definitivamente a sociologia da vida 
moral como ciência empírica, podemos notar, inicialmente, a tendência 
errática que altera o estatuto sociológico da consciência coletiva.  

Com efeito, conceito específico da sociologia, a noção de consci-
ência coletiva afirma que, base da vida moral, a solidariedade de fato – 
como diria o próprio Durkheim – está entrelaçada aos estados mentais – 
sendo atribuído a esta consciência, como formando complexo com àque-
la solidariedade, o que Durkheim chama de “verdadeira realidade”, “ver-
dadeira essência da sociedade”.  

Segundo Gurvitch, a exaltação de termos, tais como “verdadeira es-
sência da realidade”, é compreensível porque tal condição de estar entrela-
çada à sociabilidade significa que, em Durkheim, a consciência coletiva 
exprime o fato social indiscutível da interpenetração virtual ou atual das 
várias consciências coletivas ou individuais, sua fusão parcial verificada 
como disse em uma psicologia coletiva.  

Durkheim manteve-se estranho ao reconhecimento da existência 
das experiências morais coletivas e dos métodos de análise que, median-
te procedimentos dialéticos, reconduzem essas experiências variadas e 
só raramente imediatas.  

►Kant e Durkheim 

Em sua reflexão junto com a filosofia de Kant, Durkheim faz, por 
um lado, com que o desejado em moral permaneça como imperativo 
hipotético, e por outro lado, faz com que o dever seja sempre penetrado 
pelo desejável.  
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Sem dúvida, o referido erro de análise em que se envolveu Durkheim tem 
a ver com sua interpretação sociologista da autonomia moral em face da 
filosofia de Kant.  

Gurvitch nota que, neste último, o caráter do dever concebido 
como imperativo categórico se põe perante a autonomia moral como o 
que lhe resiste, ou seja, o dever como imperativo categórico só se realiza 
ao passar na capacidade que a consciência moral individual tem de 
atribuir a si mesma a sua própria lei.  

Por sua vez, Durkheim (a) – aceita expressamente a oposição 
que faz Kant do imperativo categórico (afirmado perante a autonomia 
moral) ao imperativo hipotético; (b) – completa essa oposição pela intro-
dução da oposição das sanções ligadas aos atos por um elo sintético – 
em que vê as características do deveres morais – e das sanções ligadas 
aos atos por um elo analítico – característica das regras técnicas.  

A  estes critérios, Durkheim introduz como o caráter essencial de qual-
quer ato moral o elemento do desejável, que exerce atração sobre nós, o 
elemento do que nos parece bom e ao qual nos apegamos, elemento esse 
que é desconhecido por Kant.  

  Nada obstante, Durkheim apresenta esse elemento do desejável como 
muito especial e o opõe a todos os outros desejos derivados da nossa 
sensibilidade, tomando-o como incomensurável com eles, como colocado 
à parte, desfrutando de um prestígio, exigindo esforços e sacrifícios.  

  Desta maneira, por essa colocação do desejável à parte, Durkheim, em 
sua reflexão junto com a filosofia de Kant, faz, por um lado, com que o 
desejado em moral permaneça como imperativo hipotético, e por outro 
lado, faz com que o dever seja sempre penetrado pelo desejável.  

Gurvitch nota que é por esta via de atribuição do caráter de imperativo ca-
tegórico, afirmado dessa maneira, tanto para a regra tradicional quanto ao 
desejável em moral, que, finalmente, buscando o oposto da consciência 
individual, Durkheim acredita poder concluir situando a sociedade como 
origem e fim da moral167.  

*** 

  

                                                                                 

167  [Gurvitch, 1968b], op.cit.  
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Limites da contribuição  de Durkheim 

 

Não se pode reduzir a vida moral nem às práticas e hábitos, nem mesmo, 
mais amplamente, às condutas regulares previstas ou esperadas.  

 

Em seu artigo sobre os “Problemas de Sociologia da Vida Mo-
ral”, apresentado dentre outros escritos seus como contribuição à obra 
coletiva por ele próprio dirigida, em dois amplos volumes, publicada ainda 
nos anos cinqüenta 168, Georges Gurvitch relaciona as datas e os títulos 
das obras dos autores adeptos da ciência dos costumes, nas quais en-
controu as descrições em fatos dos vários gêneros de moralidade.  

Muitos destes sociólogos sentiram que não se pode reduzir a vida 
moral nem às práticas e hábitos, nem mesmo às condutas regulares 
previstas ou esperadas.  

Comentando a Westermark (Edvard Alexander, 1862 – 1939), 
Gurvitch remarca que este sociólogo reafirma o estudo das opiniões em 
detrimento dos costumes, definindo a consciência moral como emoções 
de indignação e aprovação que se encontram na base dos juízos morais, 
referidos estes, por sua vez, em sua especificidade moral, ao mau, ao 
vicioso, ao culpado ou ao bom, ao virtuoso, ao merecedor.  

►O estudo dos fatos morais deve ser alargado para além dos 
deveres e normas, no sentido de incluir as imagens simbólicas ideais.  

Já, em sua sempre aprofundada análise crítica da obra e pensamento de 
Durkheim, Gurvitch assinala, ao menos, quatro gêneros de vida moral: (a) – 
um gênero de moralidade ao qual chama moralidade imperativa; (b) – um 
gênero que define como moralidade de aspiração; (c) – outro gênero já ob-
servado em Westermark que é a moralidade dos juízos preestabelecidos e, 
(d) – a moralidade tradicional.  

Por sua vez, L.T. Hobhouse (Leonard Trelawny, 1864 - 1929) cons-
ta como um autor positivo para quem o objeto da sociologia da moralidade 
é constituído por todas as manifestações da consciência moral na vida 
social, incluindo não só os hábitos e costumes, regras e princípios, mas 
também crenças e ideais. Todavia, o seu estudo sociológico da vida moral 

                                                                                 

168 Ibid, ibidem.  



 A Ideia Tridimensional em Sociologia © 2011 by Jacob (J.). Lumier 

138 
___________________________________________________________________ 

 

Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital 
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

não mantém a autonomia deixando-se penetrar por uma filosofia sintetizan-
do o evolucionismo e o racionalismo.  

Mas não é tudo. Segundo Gurvitch, a interessante contribuição de 
Albert Bayet (1880 – 1961) guarda dois aspectos dignos de nota. Por um 
lado, admite um intelectualismo moral prévio, ao definir a ciência dos fatos 
morais como etiologia, acrescentando a precisão de tratar-se do estudo da 
distinção do Bem e do Mal, tal como se manifesta nos fatos sociais.  

Por outro lado, Gurvitch louva o esforço de Bayet no sentido de 
ampliar a definição do fato moral em duas direções renovadoras seguin-
tes: (a) – contra a redução dos fatos morais a condutas habituais e regu-
lares conformadas aos deveres e normas, afirmando Bayet que, na reali-
dade dos fatos a moralidade admite, encoraja, tolera, aconselha, propõe; 
(b) – ao considerar que também existem as virtudes sublimes do sage (o 
circunspecto), do estóico, do santo, do homem prudente, do homem 
honesto, do cidadão.  

Gurvitch concede a palavra a Bayet para esclarecer sobre essas 
“imagens simbólico-ideais”, como dirá posteriormente nosso autor em sua 
classificação dos diversos gêneros de vida moral. E Bayet completa: “tais 
virtudes sublimes ninguém pensa em considerá-las todas como indispen-
sáveis”. “Em vez de encará-las como um exercício obrigatório, a socieda-
de propõe-nas aos seus membros como um cume que nem sempre se 
logra atingir”. Seu argumento definitivo é, portanto, no sentido de alargar 
o estudo dos fatos morais para além dos deveres e normas.  

 

Psicologia da Forma e Consciência Coletiva 

  

A necessidade de superar os limites das contribuições de Dur-
kheim chama atenção para a alta relevância do aproveitamento da 
Gestalttheorie em sociologia.  

Com efeito, no exame do problema da relação entre o psíquico e o 
lógico há que considerar não dois, mas três termos, a saber: por um 
lado, o psiquismo individual e o psiquismo coletivo, por outro lado, o 
mundo das ideias lógicas, da razão, do Logos, o qual, na realidade dos 
fatos – isto é, sem interpretação filosófica prévia – se encontra em 
situação equivalente relativamente tanto à consciência coletiva quanto 
à consciência individual.  

Deste ponto de vista sociológico, a pretendida redução da consci-
ência individual à sensibilidade e da consciência coletiva à razão reve-
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la-se um pressuposto falso e que implica múltiplas contradições que 
veremos no seguinte:  

Inicialmente, a identificação da consciência individual como puramen-
te sensível implica torná-la nula.  

Essa contra-argumentação sociológica é inspirada na Gestalttheorie, a 
saber: (a) – toda a consciência não é somente uma tensão virtual do 
fechado em direção ao aberto, mas é ainda uma tensão entre as múlti-
plas sensações e a sua integração nas totalidades; (b) – ao fazer ver que 
as sensações particulares não passam de abstrações intelectuais de 
totalidades apreendidas intuitivamente, a teoria psicológica das formas ou 
Gestalttheorie 169 demonstra toda a impossibilidade na redução da cons-
ciência a sensações dispersas (redução imprópria que houvera reforçado 
a concepção da consciência individual fechada em Durkheim).  

Sem embargo, o sociólogo afirma a evidência de que existem os e-
lementos sensíveis da consciência coletiva, existem os sentidos 
coletivos de conservação e de defesa, os sentidos das paixões e das 
inclinações coletivas bem como, por sua vez, é evidente a existência das 
funções intelectuais na consciência individual (estados, opiniões, atos).  

Mas não é tudo. Contra o argumento durkheimiano que identifica a 
consciência coletiva, seja com a razão, seja com a consciência pura, seja 
com a inteligência ideal ou Logos, Gurvitch nos lembra ninguém menos 
que o próprio Durkheim se contradizendo a respeito disso.  

Com efeito, Durkheim afirma a existência de correntes coletivas 
que arrastam para o suicídio ou para o crime, tanto quanto fala de 
pânicos coletivos, etc. Além disso, o mestre insiste nas tendências, 
nos sentimentos, nas crenças, nas aspirações, nas efervescências 
coletivas que podem referir-se aos estados e opiniões tanto quanto 
aos atos mentais e funções intelectuais, mas que se opõem em todos 
os casos à razão universal. 

                                                                                 

169 A compreensão de que as sensações particulares não passam de 
abstrações intelectuais de totalidades apreendidas intuitivamente, desco-
berta pela teoria psicológica das formas ou Gestalttheorie, ao demonstrar 
toda a impossibilidade na redução da consciência a sensações dispersas, 
combinada às teorias de consciência aberta, tornou-se uma compreensão 
básica em ciências humanas e sua aplicação em sociologia deu lugar ao 
hiperempirismo dialético e à descoberta dos fenômenos psíquicos totais. 
[Gurvitch, 1962], op. Cit. Veja igualmente [Gurvitch, 1968a], op. Cit.. 
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Quer dizer, no aspecto da dupla existência de elementos sensíveis e 
de funções intelectuais há dialética entre a consciência individual e a 
consciência coletiva – tendência para a complementaridade, para a impli-
cação mútua e para a reciprocidade de perspectiva – de tal sorte que 
esse dualismo “elementos sensíveis / funções intelectuais” encontra-se 
tanto em uma quanto na outra.  

Acresce que as consciências individuais podem interpenetrar-se e 
fundir-se (a) – por vezes, nas suas sensações e paixões, (b) – por vezes, 
nas suas representações e nos seus sentimentos, (c) – por vezes, nos 
seus atos, nas suas intuições e nos seus juízos – sejam estes marcados 
pela preponderância da inteligência, da emotividade ou da vontade.    

 

►Quanto à interpretação da consciência coletiva identificada ao Lo-
gos como sendo única, unificada, coerente, harmoniosa, Gurvitch obser-
va que é pura abstração, mesmo que seja identificada psicologicamente 
como consciência coletiva da humanidade.  

Quanto mais ampla é a consciência coletiva menos intensa ela é, 
de sorte que, se a universalidade lógica dependesse da extensão da 
consciência coletiva, seria a melhor prova da sua impossibilidade. 
Quer dizer, essa universalidade seria sempre seccionada pelas cons-
ciências coletivas mais restritas, como as dos diferentes agrupamen-
tos sociais particulares, as das diferentes classes sociais e as das 
diferentes sociedades globais, consciências coletivas essas que se 
contradizem e entram em conflitos inextricáveis.      

Além disso, as consciências coletivas divergentes e até antagônicas 
se opõem, apoiando-se em os Nós em conflito no seio de cada agrupa-
mento, mesmo o mais íntimo e reduzido em número. Enfim, toda a cons-
ciência seja ela coletiva, seja individual está envolvida em dialética. Para 
o sociólogo, a consciência coletiva não é mais nem menos coerente que 
a consciência individual. Os conflitos das consciências coletivas em um 
agrupamento particular, ou em uma sociedade global, assim como os 
conflitos entre as consciências de diferentes sociedades, são mais agu-
dos ainda do que os dos psiquismos individuais.  

O erro da identificação da consciência coletiva com a necessidade e, 
pretensamente, com a universalidade do Logos, é uma construção arbi-
trária que elimina o pluralismo fundamental da realidade social, revirando-
o em benefício de um monismo social dogmático ou preconcebido 170.  

                                                                                 

170 [Gurvitch, 1968a], op.cit. 
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⟹ Desejo e vontade em relação ao conhecimento político 

 

Desde o ponto de vista da sociologia, vontade política e tendên-
cia para a realização não são propriamente a mesma coisa. Se o desejo 
e a vontade são as duas faces da mesma tendência à realização atuante 
nas obras de civilização 171 (conhecimento, moral, direito, religião, educa-
ção, arte), a vontade política, por sua vez, tem figura histórica particular.  

Como se sabe, examinando as práticas costumeiras e habituais, os 
sociólogos já a descreveram sob o conceito de mandonismo local, onde o 
que vale no costume, o que é regra e norma é a vontade do chefe notável 
em um território ou domínio, é o seu poder pessoal e não as diretrizes de 
algum ordenamento institucional ou forma de expressão do Estado.  

Para a vontade política, as convenções foram feitas para serem des-
respeitadas. Desprezando-as e restando impune é que se mostra o po-
der. Tal é o aspecto definitivo do chamado problema da ordem em Hob-
bes (Thomas Hobbes 1588 – 1679), o filósofo conhecido pela sentença 
de que "o homem é o lobo do homem".  

Isto significa que a vontade política, compreendida em Hobbes, é espe-
cialmente predatória e não pode ser deixada ao seu próprio ditame, e se a 
civilização avançou, foi malgrado a vontade política e as nefastas teorias de 
hegemonia (coerção pelo mais forte) e "razão de Estado", que devem ser 
repelidas. Não que a teoria política deva ser desprezada, mas é o conhe-
cimento político que faz a história parlamentar.  

Com efeito, a tendência à realização desenvolve-se como estraté-
gia coletiva de ação social para superar os obstáculos aos ideais e este 
conhecimento político realista é posto em obra nem tanto nos programas, 
mas nas resoluções dos partidos políticos identificados às instituições 
parlamentares e, notadamente, nas assembleias e decisões dos sindicatos 
e órgãos de classe (tanto da classe burguesa quanto da classe proletária e 
nos órgãos das demais classes sociais intermediárias). 

Desta forma, há outras afirmações históricas da vontade que pre-
valecem na tendência à realização, tais como a vontade de valor e de 

                                                                                 

171 A tendência à realização na realidade social é a característica fun-
damental das obras de civilização, como o conhecimento, a moral, o direi-
to, a religião, a educação, a arte, e marcam sua eficácia como regulamenta-
ções sociais e não ideias abstratas. 
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verdade 172 e, no âmbito da história da cultura, a vontade de paraíso, 
bem examinada por Ernst Bloch (Ernst Simon Bloch, 1885 – 1977) 173. 

 

*** 

  

Fim do artigo “Desejo e Vontade em Sociologia”.  

  

  

                                                                                 

172 Raymond Aron comenta o paradoxo em se ignorar nos seres do pas-
sado a vontade de valor ou de verdade, lembrando a separação radical do 
fato e dos valores em Max Weber como limitando, erroneamente, a com-
preensão da conduta individual unicamente na referência das ideias (abs-
tratas) de valor. Sustenta esse estudioso que, se tal concepção excluindo a 
vontade de valor ou de verdade fosse admitida, não se teria o critério para 
diferenciar entre uma obra de filosofia como a “Crítica da Razão Pura” de 
E. Kant e as imaginações delirantes de um paranoico, já que ambas seriam 
colocadas no mesmo plano. [Aron, 1938].  

173 [Bloch, 1968]. 
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DATAS DE PUBLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E EVOLUÇÃO 
INTELECTUAL DE GEORGES GURVITCH 

por 

Jacob (J.) Lumier 

 

►Perfil 

Notável intelectual e sociólogo influente do século XX, com expressão 
em língua francesa, fundador da microssociologia e incentivador da nova sociolo-
gia do conhecimento, em sua mirada diferencial, Georges Gurvitch elaborou uma 
compreensão realista e esclareceu que nenhuma comunicação pode ter lugar fora 
do psiquismo coletivo.  

Sua orientação pode ser condensada na seguinte sentença de 1957, re-
conhecendo a multiplicidade dos tempos: "sob a influência do impressionante 
desenvolvimento das técnicas de comunicação, passamos, num abrir e fechar de 
olhos, pelos diferentes tempos e escalas de tempos inerentes às civilizações, 
nações, tipos de sociedades e grupos variados". 

Suas obras são atuais, despertam amplo interesse e proveitosa aplica-
ção, sendo encontradas em inúmeros idiomas, ademais das línguas internacio-
nais, inclusive em português e castelhano. 

Segundo Henri Lefebvre, Gurvitch ensina a teoria sociológica com refinada ela-
boração da linguagem de ciência para a sociologia, como disciplina científica do século 
XX, em especial a aplicação fecunda do aspecto tridimensional da dialética. 

►Datas 

Veja abaixo as datas de publicação das principais obras e evolução inte-
lectual de Georges Gurvitch.  

1925- Georges Gurvitch prepara sua carreira intelectual.  

• Deixa a Rússia em 1920, onde nasceu em 1894, trazendo o volume que já 
publicara na língua desse país em 1917, intitulado „Rousseau e a Declaração 
dos Direitos: a ideia de direitos inalienáveis do indivíduo na doutrina política 
de Rousseau’.  
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• Chegará à França após haver lecionado em Praga de 1921 a 1924, período 
no qual publicou, em Alemão, „A Filosofia do Direito de Otto V. Gierke’ (Tubin-
gen, 1922) e „A Ética Concreta de Fichte‟ (Tubingen, 1924).  

• Na França, desde 1925, faz relações com Léon Brunschvicg, que lhe asse-
gurará cursos livres na Sorbonne, consagrados à filosofia alemã. Aproxima-se de 
Lucien Levy-Bruhl, Jean Wahl, Marcel Mauss e Maurice Halbwacs. 

 

1930- Publicação de „Les Tendences Actuelles de la Philosophie 
Allemand: E. Husserl,M. Scheler, E. Lask, M. Heidegger‟, Paris, Vrin. A 2ª 
edição foi publicada em 1949. 

 

1932- Publicação das Teses de doutorado em Lettres:  

• „L’idée du Droit Social: notion et système du droit social, histoire 
doctrinale depuis le XVIéme siècle jusqu’à la fin du XIXéme siècle‟, Paris, 
Librairie du Recueil Sirey.  

• „Le Temps Present et L’Idée du Droit Social‟, Paris, Vrin. 

 

1935- Gurvitch sucede a Maurice Halbwacs na Universidade de Strasbourg.  

• Publica „L’Experience Juridique et la Philosophie Pluraliste du Droit‟, 
Paris, A.Pédone. 

 

1936- Primeiro artigo de Gurvitch sobre Microssociologia estabelecendo as 
orientações fundamentais dessa disciplina: „Analyse Critique de quelques 
Classifications des formes de sociabilité‟, in Archives Juridiques. 

 

1937- „Morale Théorique et Science des Moeurs: leurs possibilités, leurs 
conditions’, Paris, Felix Alcan - 3ªedição remanejada em 1961, Paris, PUF.  

• Gurvitch publica novo artigo sobre Microssociologia estabelecendo as bases 
e os conteúdos dessa disciplina, com o seguinte título: „Essai d’une Classificati-
on Pluraliste des Formes de Sociabilité‟, in Annales Sociologiques, serie A, 
fascículo III. 

 

1938- „Essais de Sociologie: les formes de sociabilité, le probleme de la 
consciente coletive, la morale de Durkheim‟, Paris, Sirey.  

• As versões definitivas desses ensaios reelaborados serão posteriormente 
inseridas nos dois volumes de „La Vocation Actuelle de la Sociologie‟, inclusive 
os temas sobre sociedades arcaicas. 

 

1940- „Eléments de Sociologie Juridique‟, Paris, Aubier. 

 

1941 a 1945- Nos Estados Unidos, convidado pela New School for Social 
Reserch de New York, Georges Gurvitch contribui à fundação da École Libre des 
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Hautes Études. Aí, em discurso comemorativo datado em 1941, expõe „A Teoria 
Sociológica de Bergson‟, posteriormente inserido em „A Vocação Actual da 
Sociologia-vol.II‟  

• Ainda em 1941, Gurvitch divulga novo artigo sobre Microssociologia intitula-
do „Mass, Community and Communion‟, publicado no The Journal of Philoso-
phy.  

• Publica em 1942 sua „Sociology of Law‟, com prefácio de Roscoe Pound: 
New York, reeditado em Londres, em 1947 e em 1953.  

• Em 1944, publica, na coleção dirigida por Jacques Maritain, „La Déclaration 
des Droits Sociaux‟, edição de La Maison de France, também em New York - 
posteriormente publicado em Paris, chez Vrin, 1946.  

• Em 1945, publica seu artigo Social Control, inserido na obra „Twentieth 
Century Sociology‟, que, em sua primeira experiência no cargo de diretor de 
uma obra coletiva, Gurvitch dirige em colaboração com W. E. Moore, em New 
York, a qual será posteriormente divulgada em Paris, em 1947: „La Sociologie au 
Vingtième Siècle‟, 2 vols., PUF.  

• Conhece Pitirim Sorokim e J.L. Moreno. 

 

1945- Novamente em Strasbourg. 

 

1946- Centre d‟Études Sociológiques.  

• Cria os Cahiers Internationaux de Sociologie, publicados inicialmente junto 
às editions du Seuil, depois, junto às Press Universitaires de France-PUF, exer-
cendo em vida como diretor dos Cahiers desde o vol.I até o vol.XL, sendo substi-
tuído depois de Dezembro de 1965 por Georges Balandier. 

 

1949- Georges Gurvitch é eleito à Sorbonne.  

• Neste mesmo ano, assume a direção da obra coletiva „Industrialisation et 
Technocratie‟, publicada em Paris, Armand Colin. 

 

1950- Georges Gurvitch é eleito à École Pratique des Hautes Études - VIème 
Section (Sorbonne), de onde promoverá a expansão das Ciências Sociais, seja 
(a)- fazendo viagens como professor convidado na América Latina, Brasil, Cana-
dá, Japão, Europa, países do Mediterrâneo, etc.; seja (b)- desenvolvendo e 
dirigindo: (b1) – obras sociológicas em conjunto com outros pesquisadores; (b2) – 
grupos de pesquisas como o Laboratório de Sociologia do Conhecimento, ou 
ainda (c)- elaborando e ensinando sobre a desdogmatização e atualização da 
teoria sociológica e da dialética, a partir de seus cursos sobre os fundadores da 
sociologia como Saint-Simon, Proudhon, Marx, Durkheim, Mauss.  

• Neste mesmo ano, Gurvitch publica „La Vocation Actuelle de la Sociolo-
gie -tome I: vers une sociologie différentielle‟, Paris, PUF- (4ª edição: 1969), 
considerada a primeira expressão completa de sua teoria sociológica. 
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1954- „Le Concept des Classes Sociales de Marx a nos Jours‟, Paris, 
Centre de Documentation Universitaire-CDU (2ª edição: 1960); republicado na 
coleção Mediations em 1966, com o título de „Études sur les Classes Sociales‟, 
Paris, Gonthier. 

 

1955- • „Les Fondateurs Français de la Sociologie Contemporaine : 
Saint-Simon, sociologue ; P-J. Proudhon, sociologue‟, Paris, CDU – (2ª 
edição : 1961).  

• „Determinismes Sociaux et Liberté Humaine : vers l’étude sociologique 
des cheminements de la liberté’, Paris, PUF –(2ª edição:1963). 

 

1957- • Gurvitch é o diretor da obra coletiva „Traité de Sociologie‟, em 2 vo-
lumes, publicada a Paris, PUF - o primeiro volume nesta data e o segundo volume 
aparecerá em 1960 (a 3ª edição dessa obra completa data de 1968).  

• Aparece „La Vocation Actuelle de la Sociologie -tome II : antécedents et 
perspectives‟, Paris, PUF.  

• Gurvitch tem publicado mais um de seus cursos na Sorbonne: „Pour le 
Centenaire de mort d’August Comte‟, Paris, CDU -2ª edição: 1961. 

 

1961- „La Sociologie de Karl Marx‟, Paris, CDU - em sua versão definitiva, 
esse curso será incluído na segunda edição do volume II de „La Vocation Actuel-
le de la Sociologie‟, Paris, PUF, 1963.  

• „La Multiplicité des Temps Sociaux‟, Paris, CDU - posteriormente 
reelaborado e incluído em „La Vocation Actuelle de la Sociologie – tome II‟, 2ª 
édition. 

 

1962- „Dialectique et Sociologie‟, Paris, Flammarion – (2ª edição: 1972). 

 

1965- „Proudhon et Karl Marx‟, Paris, CDU. 

 

1966- „Les Cadres Sociaux de la Connaissance‟, Paris, PUF. 

_______________________________________  

Fontes:  

►[Gurvitch, 1968c].   

►[Balandier, 1972]. 

*** 
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quadros sociais, realidade histórica, realidade social, realismo, reciprocida-
de, regulamentações, reificação, relatividade, revolução, saber, Saint-
simon, século, sentimento, símbolo, significações, sociedade, sociologia, 
sociólogo, subjetividade, subjetivismo, superestrutura, tecnificação, técnica, 
tecnologia, tempo, temporalidade, teoria, tipo, tridimensional, tridimensiona-
lidade, utilitarismo, variabilidade, variação, valor, vontade. 

►Para informar-se sobre as referências à bibliografia consultada, 
os nomes de autores e títulos das obras comentadas no texto, pesquise 
as Notas de Rodapé. 
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