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Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
Jacob (J.) Lumier

Epígrafe
Ce qui importe pour le moment, c’est que la principale
force productive et la principale source de rentes [l’informatique et internet] tombent progressivement dans le
domaine public et tendent vers la gratuité; que la propriété privée des moyens de production et donc le monopole
de l’offre deviennent progressivement impossibles; que
par conséquent l’emprise du capital sur la consommation
se relâche et que celle-ci peut tendre à s’émanciper de
l’offre marchande. Il s’agit là d’une rupture qui mine le capitalisme à sa base.
(André Gorz – 2007)
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Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
Jacob (J.) Lumier

Apresentação
As desigualdades no capitalismo são frequentemente
enfocadas sob um filtro onde se revela o forte caráter ideológico do neoliberalismo. Adotam um posicionamento
de que somente poderia haver diminuição das desigualdades lá onde o suposto crescimento econômico (PIB) seja verificado. “Suposto” em razão de que as apostas em uma
solução da crise pelo crescimento econômico em escala
global são inverossímeis.
Como sabem há uma tendência da consciência coletiva
em favor de um bem-estar sem crescimento do consumo
mercatório. Comenta-se, por exemplo, o caso do Japão
que não cresce há quase 20 anos e tem elevado nível de
qualidade de vida. Os economistas se perguntam se o país
pode ser um modelo a ser adotado neste novo padrão que,
em escala global, a sociedade precisará ter em face de uma
crise sem perspectiva de solução pelo crescimento em
escala global. Como é sabido, a estagnação da economia
japonesa desde o estouro da bolha imobiliária por lá, pode
ser vista como precursora das dificuldades que as demais
economias avançadas enfrentam, desde a crise de 2008.
Sem embargo, o fator importante para que o país tenha
resistido relativamente bem à economia estagnada é atribuído não somente à homogeneidade cultural, mas, notadamente, ao baixo grau das desigualdades sociais.
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Essa tendência ao decrescimento e à possível substituição do PIB como medida da economia, por si sós, não garantem a ecologia, embora apontem na direção de uma redução de carbono na atmosfera. É aqui que entra a criação
de um organismo global para defesa do meio ambiente.
Com certeza, tal organização de escala poderá intervir
não só para preparar a mudança de valores, mas para fomentar políticas de meio ambiente em todo o planeta.
Mas não é tudo. Da mesma maneira em que a saída do
capitalismo passa na ecologia política passa igualmente
em especial na aplicação da informática em direção da
emancipação do consumo. Tanto é assim que, em relação
ao alcance da cultura digital na saída do capitalismo, André Gorz (1923 – 2007) observou que: “ Ce qui importe pour
le moment, c’est que la principale force productive et la principale
source de rentes [l’informatique et internet] tombent progressivement dans le domaine public et tendent vers la gratuité; que la propriété privée des moyens de production et donc le monopole de l’offre
deviennent progressivement impossibles; que par conséquent l’emprise du capital sur la consommation se relâche et que celle-ci peut
tendre à s’émanciper de l’offre marchande. Il s’agit là d’une rupture
qui mine le capitalisme à sa base” (vide EcoRev - Revue Critique
d'Écologie Politique: Dossier Le travail dans la sortie du capitalisme, nº 28,
7 janvier 2008 http://ecorev.org/spip.php?article641 )

Em consequência, a orientação para limitar o estudo
das desigualdades sociais ao âmbito do crescimento econômico local (PIB) faz com que o problema sociológico
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das desigualdades seja reduzido a um simples cálculo matemático sobre a medida relativa da proporção comparada de renda (revenu) entre os que vivem na opulência e
os mais pobres (supondo que estes tenham renda proporcional para tal cálculo, isto é, salário mínimo proporcional
ao crescimento local). Nessa representação, para que a diminuição tolerada da desigualdade seja calculada, tornase logicamente necessária e socialmente perpétua a grave
disparidade que contrapõe opulência e pobreza, sendo
admitido, ademais, que, na baixa do (suposto) crescimento econômico capitalista local, os contrastes entre os
poucos mais ricos e os pobres devem aumentar, e, nessa
circunstância, nem se deve falar dessa matéria.
No presente livro, se põe em relevo a diferenciação do
psiquismo da estrutura de classes, como decorrência do
fato de que a fetichização da mercadoria, do dinheiro, do
capital, efetuando-se ao nível da economia, reage sobre a
mediação constituída entre os interesses privados e o interesse geral, reage sobre o Estado como espaço público.
O autor desenvolve a compreensão de que não há maneira de examinar as desigualdades sociais sem pôr em relevo o processo de unilateralização e a consequente supressão da reciprocidade que ligava os interesses privados e o interesse geral no espaço público. Neste sentido
propõe uma aplicação original da teoria sociológica de
Henri Lefebvre (1901 –1991) i .
Os dois artigos aqui reunidos são preparatórios à comunicação original e inédita que, em vista de participar
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no Congresso Mundial de Sociologia em 2014, o autor ofereceu à International Sociological Association - ISA. Foram elaborados junto de Sociólogos sem Fronteiras Rio de
Janeiro – SSF/ RIO < http://ssfrjbrforum.wordpress.com/ >.
Foi preservada a versão em Espanhol do Artículo 02, originalmente concebido como prolongamento da Comunicação ao referido Congresso Mundial de Sociologia.
Rio de Janeiro, Novembro 2013
Jacob (J.) Lumier
J.lumier@gmail.com
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br/
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Artigo 01:
A desconstrução das desigualdades sociais

Originalmente publicado como artigo anexo em
“Karl Marx e a Sociologia do Conhecimento”, 2ª edição
ampliada ISBN e-Book em PDF: 978-84-686-3230-8
Bubok publishing - Fevereiro 2013

Ícone gráfico do autor
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Artigo 01
A desconstrução das desigualdades sociais ii

Ementa
Notas sobre a experiência de Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro – SSF/RIO junto à Cúpula dos Povos na
“Rio+20”- Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em Junho 2012, na cidade do Rio
de Janeiro iii .

Remarks to work on the deconstruction of social inequalities: An experience of Sociologists Without Borders- SSF/RIO with the Peoples' Summit at Rio +20"
(Event United Nations, June 2012, Rio de Janeiro).
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Artigo 01
A desconstrução das desigualdades sociais

Resumo
Neste artigo o autor põe em obra uma crítica à falsa suposição
tirada do antigo atomismo social de que, mediante a imposição do
sistema de vantagens e desvantagens que compõem as desigualdades
sociais, o controle capitalista das aspirações ao bem-estar tivera absorvido completamente a sociabilidade humana (“não existe sociedade, só há o mercado”). Sustenta que a experiência sociológica de
participar na Cúpula dos Povos reconhece a redescoberta do pluralismo social efetivo subjacente.
Palavras chave: Atomismo social, Cúpula dos Povos, economicismo, experiência sociológica, pluralismo social.

Abstract
In this article, the author presents as a paper, a critical
opinion (criticism) to the false assumption withdrawn from
old social atomism that the capitalist control of welfare aspirations, by imposition of system of advantages and disadvantages
that is part of the social inequalities, has completely absorbed the
human sociability ( “ there is no society, but only market” ). It
sustains that the sociological experience of taking part in The
People’s Summit, recognizes the discovery of effective and fundamental social pluralism.
Key words: Social Atomism, People’s Summit, economism,
sociological experience, social pluralism
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Artigo 01
A desconstrução das desigualdades sociais

Apresentação
O principal critério dos materiais empíricos é a variabilidade: Os agrupamentos particulares mudam de caráter e não apenas de posições; assumem identidades 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 estruturas, os grupos,
mais do que se deslocarem conforme trajetórias apenas
exteriores, se movem nos tempos sociais. A análise estrutural é inseparável da realidade social histórica.
Como se sabe, os universos simbólicos são passíveis
de cristalização segundo processos de objetivação, sedimentação e acumulação do conhecimento. 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.
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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 tentativas e das próprias realizações de um agrupamento social.
A compreensão elaborada neste ensaio é orientada
pela afirmação espontânea 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,
subjacente ao controle capitalista. Trata-se de um dado
empírico que derruba por terra os axiomas tirados do atomismo social e projetados na consigna neoliberal de que
“não existe sociedade, só há o mercado”.
A experiência sociológica de participar na Cúpula
dos Povos, matéria deste ensaio, traduz-se como instância
crítica da mercadorização das relações humanas. Deste
ponto de vista, sem prejuízo do questionamento da sujeição do trabalho transformado em mercadoria, que torna o
mesmo extremamente penoso, faz ver que a mercadorização põe em questão a categoria economicista da vantagem
diferencial, como componente do condicionamento psicossociológico individual e coletivo imposto pelo controle capitalista, aplicável a todas as coisas que contam
pontos em um curriculum vitae ou em portfólios.
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Reduzindo todos os aspectos do mundo da produção
à economia e ao mercado, a vantagem diferencial se traduz nos conceitos de “capital social”, “capital humano”
(inclui o “capital intelectual”) e “capital cultural”, utilizados como critérios para: (a) comparar as desigualdades
sociais com alcance na economia: desigualdades de oportunidades, de níveis de vida, de acesso ao consumo, aos
conhecimentos, aos bens e valores desejados; desigualdades de realizações pelo trabalho, no exercício dos direitos
individuais e sociais e das liberdades, etc.; e... (b) relacioná-las em hierarquias variadas, a fim de descrever um
sistema estratificado característico de um dado regime
capitalista (estratos econômicos e sociais). Tais aplicações preservam intocado o problema sociológico da desigualdade e deixam de lado a grave disparidade entre a
opulência e a pobreza.
Novembro 2012
Jacob (J.) Lumier
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Artigo 01
A desconstrução das desigualdades sociais
Jacob (J.) Lumier

Artigo 01-tópicos:
O Limite da Igualdade
Os Direitos Sociais
O Controle Capitalista
Pluralismo social e Sentimento coletivo
A experiência Sociológica
A falsa suposição de atomismo social
Momento de análise
Expectativas e Solidariedade
Contra o atomismo
Conceito dialético de grupo
Crítica do enfoque economicista pela vantagem diferencial

Reificação e função de representação no psiquismo
da estrutura de classes
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O saber economicista e o psiquismo da classe burguesa

Unilateralização e generalização das necessidades
O desejo de posse
A sabedoria de frieza
A ficção do futuro
A satisfação das necessidades e a disposição praticista

A vantagem diferencial no esvaziamento das significações humanas
A função conservadora da vantagem diferencial
A função social de reconciliar os homens com as más
condições de vida
O Pluralismo Social Efetivo
Juízos de Valor e Juízos de Realidade
A inserção do sociólogo na desconstrução das desigualdades
Nota Complementar Sobre O Produtivismo
Nota Complementar Sobre A Transformação Das Necessidades
Nota sobre o utilitarismo normativo
Notas de Fim
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Artigo 01
A desconstrução das desigualdades sociais

↣O Limite da Igualdade
A diminuição tolerada da desigualdade
torna necessária a grave disparidade que
contrapõe opulência e pobreza.
► As desigualdades no capitalismo são enfocadas
com um filtro atribuído à conhecida Curva de Kuznets
onde se revela o forte caráter ideológico do neoliberalismo. Adotam um posicionamento de que somente poderia haver diminuição das desigualdades lá onde o suposto crescimento econômico (PIB) seja verificado.
Não que Kuznets (Simon Kuznets 1901- 1985) estivesse errado em sua teoria de que o crescimento econômico dos países em desenvolvimento seria acompanhado
necessariamente de maior desigualdade nos ganhos, ao
menos inicialmente. Na base de sua compreensão encontra-se a constatação de que, em uma economia camponesa, agrícola simples, como as que existiram no passado,
Sociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
© 2013 by Jacob (J.) Lumier
24

havia mais igualdade (frequentemente na pobreza) do
que passou a ocorrer quando aumentou o desenvolvimento, consequência do maior leque de oportunidades, e
um número crescente de pessoas ultrapassou a pobreza.
Refiro-me à representação que reduz o problema sociológico das desigualdades a um simples cálculo matemático sobre a medida relativa da proporção comparada
de renda (revenu) entre os que vivem na opulência e os
mais pobres (supondo que estes tenham renda proporcional ao crescimento, para tal cálculo iv ).
Representam que a proporção da renda dos 20% que
ganham mais deve ser dividida pela proporção da renda
dos 20% mais pobres de uma sociedade. Uma vez que o
resultado dessa divisão aritmética tenha o valor de 1
(hum) teríamos uma perfeita igualdade em termos de participação no suposto crescimento econômico.
Trata-se como se vê a representação de uma Igualdade limite, cuja exaltação não passa de projeção fantasiosa dos ideólogos do neoliberalismo para se convencerem
de que, apesar das crises cada vez mais recorrentes, existe
o suposto crescimento econômico.
Juntamente com isso, revela-se a astúcia em estabelecer o nível máximo onde a distribuição de renda deve ser
congelada para que se reproduza o statu quo e os mais ricos continuem a ganhar muito dinheiro. Além disso, nessa
representação, para que a diminuição tolerada da desigualdade seja calculada, torna-se logicamente necessária
Sociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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e socialmente perpétua a grave disparidade que contrapõe opulência e pobreza, sendo admitido, ademais, que,
na baixa do suposto crescimento econômico capitalista,
os contrastes entre os poucos mais ricos e os pobres devem aumentar, e, nestas circunstâncias, nem se deve falar
dessa matéria.
↣ Os Direitos Sociais

A desconstrução das desigualdades é indispensável
para enfrentar a grave disparidade que contrapõe opulência e pobreza e, por esta via, equacionar o problema de garantir efetivamente os direitos sociais.
A ideia de República implica construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; e
promover o bem de todos sem preconceitos ou quaisquer
formas de discriminação.
Quer dizer, a ideia de República como forma de participação da sociedade torna-se perceptível na medida em
que avançam as políticas sociais, notadamente em relação
ao acesso da população a determinados bens e serviços
públicos e à regularidade do valor dos benefícios.
A diminuição pode configurar um plano da desconstrução das desigualdades, mas não a substitui. O fato de
que a participação no suposto crescimento econômico
possa intensificar-se com o maior equilíbrio no aumento
dos ganhos de ricos e pobres, configurando como foi dito
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a diminuição das desigualdades, o acesso aos direitos sociais, por sua vez, nem por isso deixam necessariamente
de se defrontar aos obstáculos decorrentes da grave disparidade que contrapõe opulência e pobreza [Veja a Nota
Complementar sobre a disparidade no final deste artigo].
↣ O Controle Capitalista

– A Confusão das Aspirações

► Com certeza as desigualdades existem como problema sociológico e são socialmente reconhecidas em
seus conjuntos. Sem embargo, devem diferenciar as que
existem sem derivação direta do sistema capitalista,
como: (a) as de tipo físico, cor da pele, gênero; (b) as que
constituem objeto de proteção especial pelos direitos humanos e sociais (infância, família, idosos, saúde); (c) as
que estão nos focos dos preconceitos, suspeitas, discriminações e exclusões sociais.
No entanto, todas essas desigualdades tomam parte
indiretamente na reprodução do padrão psicossociológico de controle capitalista, mediante a mercadorização
das relações humanas [veja a respectiva Nota Complementar no
final deste artigo], por via da qual as aspirações ao bem-estar são confundidas, entrando em seu lugar a imposição
da busca de mais vantagem sobre os outros v.
– As desigualdades de Referência
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Desta forma, não será exagerado falar de desigualdades de referência para classificar as que decorrem diretamente (a) da divisão do trabalho e das especializações,
como, dentre outras, os níveis de "renda" (revenu); ou (b)
dos modos de acumulação no capitalismo, onde a renda
(PIB) é acumulada precipuamente para o capital, decorrendo daí a reprodução constante da grave disparidade
que contrapõe opulência e pobreza.
No sentido do alcance na economia, as desigualdades
de referência incluem todas as que são diretamente exploradas na projeção do controle capitalista, isto é, contam
muitos pontos na distribuição e busca social de vantagem
diferencial, como as seguintes: (a) as desigualdades de
oportunidades, de níveis de vida; (b) as desigualdades de
acesso ao consumo, aos conhecimentos, aos bens, serviços
e valores desejados; (c) as desigualdades de realizações
pelo trabalho; (d) as desigualdades no exercício das liberdades, dos direitos individuais e sociais, dentre outras.
↣ Pluralismo social e Sentimento coletivo

►Em face da referida concepção que, a título de
estabelecer uma diminuição tolerada da desigualdade,
torna necessária a grave disparidade que contrapõe
opulência e pobreza, cabe revalorizar a desconstrução
das desigualdades.
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►A desconstrução coletiva das desigualdades ganhou um marco como experiência e conhecimento sociológico a partir do grande evento de mobilização crítica
protagonizado na semana de 15 a 22 de junho de 2012,
quando, em paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20 -, aconteceu a
grande assembleia da Cúpula dos Povos por justiça social
e ambiental: um espaço público de concentração coletiva
junto com redes, entidades e movimentos sociais parceiros na luta por maneiras de viver em alternativa ao produtivismo – isto é, em alternativa a um modelo em que a
acumulação do capital para o capital prospera disseminando uma austeridade iníqua em face das crises recorrentes, agravadas com a falta de percepção da urgência em
superar um culto da produção e da abundância associado
às revoluções industriais, com seus efeitos dilapidadores
sobre o planeta.
Neste marco, como tendências e conquistas para pôr
em relevo a desconstrução das desigualdades, notam as
seguintes atitudes:
± Colocação a parte da categoria economicista da vantagem diferencial como fator de confusão das aspirações;
± Redução da mentalidade mercadorista, que impõe a distribuição e busca de vantagem diferencial sobre os outros;
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± Acesso a uma mentalidade aberta ou, simplesmente,
experiência de abertura para a influência do ambiente social em vias de se fazer;
± Vivência da sociabilidade em estado original, como
maneiras de ser ligado no esforço coletivo de defesa social
mediante esse próprio esforço, implicando as manifestações diretas dos Nosotros participantes e, nestes, as relações com outrem ativas, intensificando a aproximação em
detrimento das relações de afastamento;
± Vivência da criação do sentimento coletivo, que tem
raiz nas próprias formas de sociabilidade por fusão das maneiras de ser em reuniões e assembleias, ou em mobilizações
e atos públicos de oposição democrática ao status quo do
produtivismo [veja a correspondente Nota Complementar no final
deste artigo].
→Note-se que a criação de tal sentimento coletivo observou-se na construção de convergências
dos próprios atos coletivos realizados no âmbito
da grande mobilização crítica, e desdobrados, notadamente, mediante temas agregadores, plenárias, assembleias, que tinham o efeito de garantir a
pluralidade e a diversidade presentes nas atividades autogestionadas, desta forma combinadas com
momentos de análise, construção de lutas e propostas comuns.
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↣ A experiência Sociológica

A experiência sociológica de participar na Cúpula
dos Povos traduz-se como instância crítica da mercadorização das relações humanas e, deste ponto de vista, põe
em questão a categoria economicista da vantagem diferencial, que é um fetiche do preço (no sentido da teoria do
fetichismo da mercadoria como personificação do capital,
descoberta em sociologia econômica por Karl Marx), funcionando nas relações com outrem como condicionamento para o afastamento, cuja aplicação é observada em
todas as coisas que contam pontos em um curriculum vitae ou em portfólios vi.
Lembrando que essa pontuação na aplicação da categoria economicista da vantagem diferencial se traduz nos
conceitos de “capital social”, “capital humano” (inclui o
“capital intelectual”) e “capital cultural”, utilizados como
critérios impostos pelo mundo corporativo empresarial
financeiro para as seguintes metas:
(a) tornar comparáveis as desigualdades sociais
umas às outras como mecanismo para impor o interesse
de mercado nas relações humanas (as quais, por esse
mecanismo equiparativo, são mercadorizadas em “recursos”), notadamente as desigualdades de oportunidades, de níveis de vida, de acesso ao consumo, aos conhecimentos, aos bens e valores desejados; desigualdades
de realizações pelo trabalho, no exercício dos direitos
individuais e sociais e das liberdades, etc.;
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(b) relacioná-las em hierarquias variadas de posições
e valores corporativos funcionais, a fim de descrever um
sistema estratificado característico de um dado regime
capitalista (estratos econômicos e sociais).
↣ A falsa suposição de atomismo social

A experiência sociológica de participar na Cúpula
dos Povos, ao revalorizar a redescoberta do pluralismo social efetivo subjacente, põe em questão como falsa a suposição tirada do antigo atomismo social de que, mediante a
imposição do sistema de vantagens e desvantagens que
compõem as desigualdades sociais, o controle capitalista
das aspirações ao bem-estar tivera absorvido completamente a sociabilidade humana (“não existe sociedade, só
há o mercado”).
↣Momento de análise
A inserção de Sociólogos Sem Fronteiras – SSF/RIO
aconteceu no curso desses momentos de análise, como expressão relacionada na lista das atividades autogestionadas de articulação.

Tal inserção aconteceu com as seguintes características: ± Publicação do artigo “Sociologia e Solidariedade: razões para participar na Cúpula dos Povos” vii; ± Realização de uma oficina de sociólogos como forma específica
de expressão e comunicação (reunião com debate de
texto a partir de uma pauta de tópicos para um fórum via
Web);
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± Foi publicamente planejada e expressamente convocada em texto e vídeo, em torno do tema agregador “Direitos, por justiça social e ambiental”, em especial no item
“Combate ao racismo, à desigualdade e à injustiça ambiental”; ±Somou adesão à proposta de uma organização
mundial para o meio ambiente no âmbito das Nações Unidas - ONU, com a participação da Cúpula dos Povos nas
decisões;
→ No aspecto particular, a inserção como sociólogos
sem Fronteiras – SSF/RIO foi possível em razão do seguinte:
A Cúpula dos Povos propiciou o acesso a uma mentalidade coletiva aberta para o próprio ambiente do evento;
Por esta via, viabilizou a expressão de Sociólogos sem
Fronteiras - SSF/RIO em ligação com a desconstrução coletiva das desigualdades, como experiência e conhecimento sociológico.
Quer dizer, sem prejuízo das atividades pedagógicas
presenciais, a expressão de SSF/RIO se exerce como maneira solidária de elaborar, promover e difundir a partir
do ciberactivismo os conteúdos da intervenção profissional do sociólogo, incluindo o ensino de sociologia, de que
a própria atuação em Web interativa já é um passo na direção dessa vocação solidária.
Daí a compreensão de que a inserção na desconstrução das desigualdades passa pelo exercício renovado de
uma crítica à vantagem diferencial e à mercadorização das
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relações humanas. Aliás, essa compreensão foi materializada em texto sociológico de SSF/RIO, comunicado como
viram no ambiente mesmo do grande evento.
↣Expectativas e Solidariedade

→Por fim, a experiência de inserção do sociólogo
mostra que é falsa a suposição de que o controle capitalista das aspirações ao bem-estar (exercendo-se mediante
a imposição do sistema de vantagens e desvantagens que
compõe as desigualdades sociais) teria absorvido completamente a sociabilidade humana e os conjuntos práticos.
Em resumo: a inserção de Sociólogos sem Fronteiras
- SSF/RIO faz notar o seguinte:
As expectativas ligam-se ao esforço coletivo antes de
se ligarem aos papéis sociais;
Os atos coletivos acontecem em conjuntos abertos,
sem subordinação à lógica dos grupos de interesse em disputa pelos altos cargos;
A compreensão de uma deontologia para os sociólogos passa na vocação para a solidariedade;
A solidariedade global passa pelo fortalecimento das
nações unidas como governança global.
A Experiência Sociológica de SSF/RIO
põe em questão o atomismo social.
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Depois que Margaret Thatcher questionou o modelo
de Bem-Estar, no contexto da queda do muro de Berlim,
inaugurando os anos noventa, e sustentou que se deve
proteger o sistema financeiro e não os direitos sociais difundiu-se muito a retórica neoliberal de que “não existe
sociedade, só há o mercado” viii . Essa retórica não somente
revaloriza o antigo atomismo social como concepção que
reduz a sociedade a uma coleção de indivíduos sem ligação funcional, mas pendura essa orientação às expectativas de mercado ix .
►Lembrem que, desde os anos 40/50, deixou de existir definitivamente o mercado da economia liberal, que
cedeu lugar ao papel regulador do Estado através de políticas econômicas, inclusive com políticas de incentivo ao
investimento (Livre Mercado), associadas ao fortalecimento de organismos multilaterais de cooperação comercial, a exemplo da OCDE.
Quando se fala em regulação do capitalismo em sentido geral, consideram os esforços para evitar agravamento das crises: política fiscal (keynesianismo), política
cambiária, sistema e regulação financeira, sistema de bancos centrais (política monetária), basicamente.
O Federal Reserve Bank, dos EUA, primeiro Banco
Central, foi criado em 1913, na sequência da crise de 1907
– semelhante à grande depressão dos anos de 1930 –,
dando início ao Federal Reserve System, foco da política
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monetária das nações, que, na mencionada década de quarenta, possibilitou a reconstrução mundial.
Está claro que, sendo informada pela multiplicidade
dos conjuntos práticos – como não poderia deixar de ser,
dado as características multifárias desse grande evento
coletivo, – a experiência de SSF/RIO junto à Cúpula dos
Povos nutre-se na tradição sociológica diferencial, como
recurso para o aprofundamento da reflexão e debate crítico global sobre as desigualdades.
Não que seja superior tal “tradição” intelectual que se
nutre em Saint-Simon e no “jovem” Marx, mas sim em razão de que, não subordinada à mentalidade doutrinal e
axiomática que separa a análise estrutural da história, a
sociologia diferencial é voltada para o estudo dialético das
variações nos quadros sociais, não sendo limitada ao
único estudo das regularidades tendenciais da mudança.
Quer dizer, assimilando o preceito atribuído a SaintSimon que aconselhara observar e descrever a sociedade
industrial e seus tipos a partir da divisão do trabalho que
tem lugar nessa grande oficina, o centra-se o foco no estudo
dialético das “engrenagens” ou determinismos sociais.
↣ Contra o atomismo social

A realidade social exclui o chamado “princípio de
obediência à ordem”, que é característico das consciências fechadas sobre si mesmas, introspectivas. O fato de
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que o mundo de realidade social ultrapassa qualquer imposição de condutas preestabelecidas constitui importante referência da sociologia diferencial, a que repugna o
paradigma da filosofia social de Thomas Hobbes (1588 –
1679), acolhido em especial pelos cientistas políticos, notadamente o falso postulado da natureza heterogênea (“o
homem é o lobo do homem”), levando ao atomismo social
em sua fragmentação da realidade social em uma poeira
de indivíduos isolados os quais, desprovidos de toda a ligação funcional de conjuntos, restam meros suportes de
reflexos condicionados.
Na verdade, o atomismo social na filosofia política de
Hobbes é subsidiário do contractualismo. O atomismo
social em realidade dispensa tal ligação. A visão da sociedade como constituída por indivíduos para a realização
de fins que são primariamente fins individuais se aplica
ao atomismo social tanto quanto ao utilitarismo. Daí falar-se que a sociedade não existe. Daí que essa proposição
projeta tanto o atomismo social quanto o utilitarismo.
Sabem, por contra, que a observação dos patamares da
realidade social põe em relevo a descrição do pluralismo
social efetivo como sistema de freios e contrapesos, isto é, o
conjunto de procedimentos dialéticos x levando à constatação de que a realidade social é integrada, mas dialética,
e seus elementos primários não são os indivíduos isolados, mas as formas de sociabilidade: maneiras de ser ligado no todo, pelo todo xi.
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Isto significa que a afirmação espontânea (não imposta) do equilíbrio parcial entre as prerrogativas de uns
e as obrigações de outros é uma característica da sociabilidade dos Nosotros, essas manifestações concretas da
consciência coletiva ao nível da experiência humana.
Nessa visão de conjuntos práticos (não puramente lógicos ou matemáticos, portanto não inertes), suscitando
as imanentes forças psicossociológicas de pressão e de
atração, a integração no conjunto da realidade social ultrapassa qualquer força de imposição, qualquer força que
se imponha logicamente do exterior, ainda que chamada
a distribuir prestígio e influência.
Todas as interações, inter-relações, relações com outrem (interpessoais, intergrupais, coletivas) ou interdependências pressupõem e são sempre fundadas sobre interpenetrações, integrações, participações diretas, fusões
parciais nos Nosotros (atuais ou virtuais), sempre concebidos como totalidades.
A redução sem diferenciá-la de qualquer sociabilidade
à simples interdependência e interação recíproca dá lugar,
do ponto de vista da sociologia diferencial, a um equívoco
dos formalistas sociais. Nesse reducionismo, olvidam que
os psiquismos (individuais e coletivos) transferem suas
energias subjetivas para a realidade de conjunto, por efetividade dos próprios conjuntos práticos, de tal sorte que a
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realidade social toda inteira vem a ser penetrada de aspiração aos valores (subjetividade coletiva), irredutível às exigências exclusivamente lógicas – como se sabe, Durkheim
(1858 – 1917) fundou a sociologia da vida moral sobre o desejável, a partir de sua reflexão com a filosofia de Kant
(1724 – 1804) xii .
Nesse sentido, mostra-se exagerada a projeção em sociologia sobre as técnicas de estimação dos ajuizamentos de valor portados por cada membro de um grupo
sobre cada um dos outros: Uma projeção de que, no nível psicológico da realidade social, qualquer interesse
está concentrado sobre a psicologia interpessoal em
detrimento da psicologia coletiva propriamente dita,
levando a desprezar, como nos psicodramas e nos sociodramas, as funções intelectuais e voluntárias em favor do aspecto exclusivamente emotivo e, neste, ao aspecto da preferência e da repugnância, deixando de
lado o aspecto mais significante que é a aspiração.
Por contra, reconhecendo a imanência recíproca do
individual e do coletivo, para o sociólogo não há psicologia interpessoal fora da psicologia coletiva e esta encontra seu domínio dentro da sociologia.
↣ Conceito dialético de grupo

Dizer que a tradição de Saint-Simon deu poucas contribuições importantes à teoria de classes é incorreto.
Basta lembrar que, a respeito da decadência do Estado e
do Contrato no final do século XIX, exatamente com esses termos seguintes, Émile Durkheim (1858 – 1917) desenvolverá seu conceito de “amorfismo social”.
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Sustentará que a significação sociológica de tal decadência está em que a mesma se faz em proveito do direito social autônomo, que impulsionará o desenvolvimento da estrutura de classes no começo do século XX,
com as relações coletivas produzindo sem a imposição
estatal (isto é, em soberania social) os acordos, as convenções e os contratos coletivos no mundo do trabalho
e da produção industrial.
Daí a importância em sociologia diferencial do conceito dialético de grupo como atitude coletiva, envolvendo as três escalas dos quadros sociais – a escala dos
Nosotros (escala microssociológica), a dos grupos e
classes (escalas parciais), a das sociedades globais e
suas estruturas.
Com efeito, só é possível falar adequadamente de
grupo quando em um quadro social parcial aparecem as
seguintes características: 1) - predominam as forças centrípetas sobre as centrifugas; 2) - os Nosotros convergentes predominam sobre os Nosotros divergentes e sobre as
diferentes relações com outrem.
Quer dizer, é dessa maneira e nessas condições que o
quadro do microcosmo das manifestações de sociabilidade que constitui um grupo social particular pode afirmar-se no seu esforço de unificação como irredutível à
pluralidade das ditas manifestações.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
© 2013 by Jacob (J.) Lumier
40

Todo o agrupamento social particular é uma unidade coletiva real, mas parcial, que (a) é fundada nas
disposições para reagir em comum; (b) orientada para
uma obra comum a realizar, isto é, o grupo é engajado
na produção das ideias como o Direito, a moral, o conhecimento, a educação, etc.; (c) uma unidade que é observada diretamente nessa objetivação de modelos e
condutas, como tendência para uma coesão relativa dos
Nosotros e das relações com outrem.
No conjunto dos agrupamentos particulares, há vai
e vem entre independência e a dependência em relação
às sociedades globais. Há competição e combinação em
relação às mesmas.
Desta forma, observa-se que os agrupamentos mudam de caráter em função dos tipos de sociedades globais em que se integram (podem ser mais abertos ou
menos; podem se tornar grupos a distância, podem ser
mais conservadores ou menos, podem ser frequentemente renovados ou não, etc.).
Devem ter em conta que, por sua vez, os tipos de agrupamentos são mais submetidos às condições históricas e
geográficas de conjunto, e ora formam blocos maciços, ora
se dispersam, sofrendo de maneira manifesta os efeitos do
modo de operar das sociedades globais.
Aliás, a ingerência das sociedades globais em regime
capitalista é bem percebida nos dias que correm,
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quando o sistema financeiro internacional mostra-se
capaz de impor a coerção econômica contra as instituições parlamentares e democráticas, forçando-as para
impor severas medidas restritivas aos direitos sociais,
como podem ver no noticiário sobre países como Grécia, Portugal, Itália e Espanha.
Há uma tensão ininterrupta entre as classes sociais
em luta e as sociedades nas quais são integradas. O determinismo das classes não é um princípio universal. Há descontinuidade entre a estrutura de classes e as sociedades
globais. Nessa descontinuidade observa-se a dialética entre independência e dependência, sendo essencial o papel
dos agrupamentos particulares: através das instituições
parlamentares, ou através dos movimentos e redes de
organizações sociais, os mesmos impedem que a unificação pelo modo de operar das sociedades globais,
cuja integração dos fatos é a mais eficaz, seja efetuada
sem a intervenção da liberdade humana, sem a intervenção da liberdade de escolha, da liberdade de decisão, da liberdade de criação.
O papel dos agrupamentos particulares em seus movimentos sociais é não deixar escapar nem a descontinuidade nem a continuidade entre o determinismo das
classes e o das sociedades globais.
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A Experiência Sociológica de SSF/RIO
põe em questão a Aplicação da Categoria economicista da Vantagem Diferencial nos Estudos sobre as Desigualdades Sociais
↣ Crítica do enfoque economicista pela
vantagem diferencial
Desde o ponto de vista economicista focado na
vantagem diferencial xiii, o termo “desigualdades sociais” vem carregado de pré-significações econômicas, e
traz consigo certa terminologia prestante para disfarçar a hegemonia do capitalismo financeiro organizado,
tratando as desigualdades sociais em termos de uma
“economia de mercado” xiv que já deixou de prevalecer
no mundo estandardizado.
Desta forma, descreve-se unicamente o desempenho
do controle capitalista, com a projetada dinâmica das desigualdades sociais sendo fomentada em fato pelas hierarquias industriais e financeiras, tomadas como agências
não de uma suposta concorrência, que, em realidade, não
passa de distribuição materialmente incentivada (empreendedorismo, competitividade), mas sim tomadas como
reprodutoras do Sempre Igual da produção em massa.
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Daí, ao invés de crítica à hegemonia burguesa pelo capitalismo financeiro organizado e dirigista, com seu
mundo estandardizado, a análise focada na vantagem diferencial chega à “conclusão” previamente estabelecida de
que o sistema das organizações empresariais inclui a dinâmica das desigualdades em estratificação por níveis de
renda como um fator positivo do desenvolvimento.
Trata-se de uma redução pelo utilitarismo normativo xv
em que o quadro de referência global do capitalismo com
seu mundo estandardizado vem a ser substituído por um de
seus fetiches, isto é, a “vantagem diferencial”. Desta forma,
nada mais faz do que reencontrar a ilusão dos neoliberais ao
proclamarem seu delírio pró mercadorização das relações
humanas (tornando-as fatores de lucro) de que “a sociedade
não existe, mas há unicamente o mercado”.
↣ Reificação e função de representação no
psiquismo da estrutura de classes

Na estrutura de classes, o psiquismo coletivo e individual revela três dimensões: a necessidade, o trabalho, a posse, e se desdobra a partir da reflexão coletiva exercida na divisão do trabalho social, projetando regras de análise efetiva.
↣ O saber economicista e o psiquismo
da classe burguesa
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O saber estabelecido sobre os estudos das desigualdades sociais tomadas como referidas à realização do valor econômico na comercialização dos produtos e, por
esta via, implicando “otimização” do preço com a qualidade, isto é, tomadas como referidas à distribuição e
busca de vantagem diferencial, revela-se um coerente saber das hierarquias industriais e financeiras pró mercadorização das relações humanas (tornando a essas últimas
em fatores de lucro) xvi. Daí o alto peso atribuído à categoria economicista da vantagem diferencial, tida como
foco integrador da população no “mercado” sob a forma
de capital social, capital humano e capital cultural.
Note-se que não é somente a categoria economicista
da vantagem diferencial que implica a qualidade. Antes
disso, a busca por qualidade (dissociada de toda a integração no conjunto) está presente na função de representação de toda a vida psíquica da estrutura de classes, a
qual é penetrada exatamente pela reificação das qualidades e das atividades.
Isto é, a reificação como uma sorte de força material da
análise efetiva da prática social nas sociedades capitalistas. Nesse sentido a função de representação constitui o
psiquismo da classe burguesa. O psiquismo de classe e a
consciência de classe revelam-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.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
© 2013 by Jacob (J.) Lumier
45

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 Estado.
Deste modo, constata-se como se efetuando 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, passase um processo de unilateralização, sob a cobertura
desse Estado em que as classes se representam.
Não há maneira de examinar as desigualdades sociais
sem pôr em relevo o processo de unilateralização e a consequente supressão da reciprocidade que ligava os interesses privados e o interesse geral no espaço público.
A diferenciação do psiquismo da estrutura de classes
decorre do fato de que a fetichização da mercadoria, do
dinheiro, do capital, efetuando-se ao nível da economia,
reage sobre a mediação constituída entre os interesses
privados e o interesse geral, reage sobre o Estado como
espaço público.
↣Unilateralização e generalização das necessidades

A partir da constatação da unilateralização nesses
termos da generalização das necessidades, se podem distinguir por complementaridade dialética três aspectos da
individualidade humana não seccionada, no seio de uma
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totalidade social igualmente não seccionada ela própria
por um pensamento e uma ação unilaterais, a saber: a necessidade, o trabalho, a posse.
A relação dessa realidade psíquica com a realidade
econômica, com a história e com a realidade social, – sem
reduzir-se a elas – pode ser verificada se tiver em conta
que, em face do processo de unilateralização levando à absorção no e pelo Estado dos interesses privados e do interesse geral, com a supressão da reciprocidade que os ligava, os três aspectos do psiquismo se dissociam parcialmente 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”. 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 se 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” (teórica 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 representação toma corpo e leva à separação e à segregação,
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como regras não só do pensamento, mas da sociedade
e da história, as regras apoiadas no que Lefebvre chama
a casuística dos “en tant que” (ou em qualidade de, "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.
O tipo histórico sociológico característico dessa
classe, em sua dimensão psicossociológica, vive e pensa
em qualidades dissociadas de sua integração no conjunto da própria consciência de classe, isto é, nunca
pensa na qualidade de burguês (“en tant que” burguês),
mas “enquanto que” homem, “enquanto que” patrão,
“enquanto que” pai, “enquanto 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”.
↣ O desejo de posse

Portanto, a dissociação parcial dos três aspectos ou
dimensões do psiquismo liga-se à reflexão coletiva da divisão do trabalho social em regras de análise efetiva; ligase ao fato de que a burguesia começa por reduzir à necessidade as dimensões do homem no período primitivo,
onde dominava o ascetismo, a abstinência, a economia em
sentido 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.
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A formulação descoberta por Henri Lefebvre desenvolve-se como um aprofundamento na “passagem de uma
economia 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”. 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 mencionadas três dimensões do psiquismo da
estrutura de classes: a necessidade, o trabalho, a posse.
Nota-se, enfim, a partir desse esquema, que a coincidência 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,
que atribui à consciência de classe do proletariado um caráter singularmente privilegiado. Tal teoria enseja uma
“visão majestosa e de estilo filosoficamente clássico”, criticável por fazer o proletariado delegar sua consciência
em representantes que, a mais do plano político, encarnariam a sua “concepção do mundo”.
Por isso, em lugar de realizar a filosofia ultrapassando-a conforme o pensamento de Marx, o jovem Lukacs restitui à filosofia um papel inquietante xvii.
Por contra, em sociologia, a consciência de classe,
assim como as ideologias, fazem parte da produção de
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imagens, 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 conjunturais: 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 classe
compreende as particularidades momentâneas locais.
Em relação às ideologias, na medida em que correspondem às condições momentâneas da comunicação eficaz entre os grupos e as classes – dispondo para isso da
“intelligentsia” como corpo de elementos especializados,
agrupando escritores, filósofos, jornalistas, editores, diretores de publicação, etc. – observa-se, antes de tudo, uma
tendência para o conflito entre as ideologias e os psiquismos de classe, mais do que um acordo permanente xviii.
Finalmente, compreende-se que, em boa sociologia, não há maneira de examinar as desigualdades sociais
sem levar em consideração o processo de unilateralização
e a consequente supressão da reciprocidade que ligava os
interesses privados e o interesse geral no espaço público.
As desigualdades expressam exatamente a reprodução desse processo de unilateralização característico da
estrutura de classes.
↣A sabedoria de frieza
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O saber economicista da grande burguesia, como economia do lucro, esconde o dogma do sempre foi assim e
sempre será igual, em que se resume a crença de que o homem não é capaz de Bem suficiente na Terra, portanto a
melhoria do mundo se deforma em maldade xix.
Uma vez incorporada a reificada função de representação, e posto diante da percepção da grave disparidade
que contrapõe opulência e pobreza, o saber da burguesia
não somente é feito na generalização das necessidades,
mas, por essa via, revela um acentuado distanciamento da
solidariedade – entendida esta como disposição ao compromisso pela desconstrução das desigualdades e erradicação da grave disparidade que contrapõe opulência e pobreza, isto é, não basta combater a pobreza, mas é indispensável combater igualmente a riqueza – haja vista a diminuição tolerada da desigualdade, em sua base de cálculo, tornar necessária a grave disparidade que contrapõe
opulência e pobreza.
Trata-se de uma sabedoria de frieza bem delineada na
atitude da grande burguesia ao afirmar soberanamente
que defende a sobrevivência da economia do lucro, não
por interesse próprio, mas por todos os homens; porque
“se eles não tivessem que trabalhar tanto não saberiam o
que fazer com o tempo livre”. Está-se, portanto, diante da
ideologia como sabedoria de frieza, que carece de conteúdo cognitivo por coisificar não o mundo, mas os homens,
tomando-os como dados exteriores xx.
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↣A ficção do futuro

Dessa mesma sabedoria fria releva a ficção do futuro,
releva o caráter fictício da preocupação com “a desgraça
que poderia infringir ao homem a utopia realizada, ao desaparecerem do mundo a fome e a ansiedade”. Por sua vez,
essa ficção do futuro esconde uma transposição da culpa
pelas desigualdades do presente aos que ainda estão por
nascer; esconde o dogma do sempre foi assim e sempre
será igual, em que se resume como disse a crença de que o
homem não é capaz de Bem suficiente na Terra, a melhoria do mundo se deforma em maldade.
Desta sorte, destaca-se um esquema vazio inevitável,
a saber: a disposição de que (a) a transformação dos homens não podendo ser calculada, e escapando à imaginação antecipatória, (b) adota-se a escolha em substituí-la
pela caricatura dos homens de hoje.
↣ A satisfação das necessidades e a disposição praticista.

Para que haja um sistema de desigualdades centrado
na vantagem diferencial é preciso que seja constante a necessidade em produzir para as necessidades harmonizadas pelo Sempre Igual da produção de massa e da indústria cultural.
Mas não é tudo. Na desmontagem da ideologia como
sabedoria de frieza, há também que desarticular a figura
da “objetividade da satisfação”.
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O enquadramento das desigualdades em uma hierarquia de estratificação econômica e social pela categoria
economicista da vantagem diferencial não é transparente,
mas opaca, não deixa passar luz sobre a racionalidade que
as desigualdades atendem.
Toma-se por suposto e admite-se suficiente a conhecida "lei" do mercado, a combinação de oferta e procura,
estabelecida na projeção de que as necessidades sempre
estarão lá e sempre serão cada vez mais. Ou seja, as desigualdades refletiriam não somente o estado da satisfação
das necessidades, mas também o grau de necessidade em
buscar a satisfação das necessidades. E isto, essa compulsão, seria uma característica objetiva do mercado (objetividade da satisfação), um efeito da combinação de oferta
e procura capaz de impelir para a vantagem diferencial.
Assim, para que haja um sistema de desigualdades
centrado na vantagem diferencial é preciso que a necessidade em buscar a satisfação das necessidades seja constante, isto é, aumente cada vez mais (o mercado como um
círculo vicioso em expansão que, de mais a mais, dirão
servir de esquema a um correspondente crescimento sem
limite do consumo).
Mas a coisa não é bem assim. A compulsão à satisfação das necessidades implica a necessidade em produzir
para as necessidades harmonizadas pelo Sempre Igual da
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produção de massa e da indústria cultural (incluindo
nesta última, notadamente, as mídias como o rádio, o cinema, a televisão e os meios digitais), desconhecido o
Sempre Igual na aplicação da vantagem diferencial.
O equívoco desta aplicação faz passar a suposição de
que, em outro contexto que não o mundo da comunicação
e da produção de massa, tal compulsão à satisfação das
necessidades possa permanecer atuando em corrente.
Menos que um saber, trata-se de um dispositivo praticista impondo a adaptação das necessidades ao padrão
harmonizado pelo Sempre Igual da produção de massa, ou
silenciando, como algo inútil, as necessidades ainda não
satisfeitas pela sociedade xxi.
↣ O esvaziamento das significações humanas.

Quando se toma por objeto o conflito entre o homem
vivo e as petrificadas circunstâncias deve-se evitar construir humanidade e coisificação em rígida contradição.
Na promessa humanista da civilização, o humano inclui em si, junto com a contradição da coisificação, também a coisificação mesma. Daí porque o mecanismo da
vantagem diferencial revela-se perverso: se impõe a partir
do esvaziamento das significações humanas.
A característica da condição humana em incluir em si
a coisificação mesma vale não somente como a antítese
que introduz a condição da rotura libertadora, mas vale
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também positivamente, isto é, vale como forma que realiza o abalo do sujeito xxii. Em suma: Ao incluir em si a coisificação, a condição humana detém o exclusivo procedimento de objetivar a comoção subjetiva: inclui uma dessubjetivação xxiii , que, de ordinário, se reconhece na ataraxia, alcançando a personalidade vazia de sentimento.
O mecanismo da vantagem diferencial na base das desigualdades, como aspecto do condicionamento pelo
Sempre Igual da civilização técnica, faz exatamente por
ocultar não somente que o indivíduo com sua possessão
ou personalidade já é produto da coisificação, mas, por via
de tal ocultação, afasta os homens do conhecimento da
dessubjetivação, compreensão que os poderia levar à crítica do sistema xxiv.
Devem ter em conta que o Sempre Igual, embora a inclua, não é meramente sinônimo da racionalidade técnica,
no sentido atribuído a Max Weber, isto é, uma racionalidade instrumental que envolve cálculo e eficiência, que reduz todas as relações a relações entre meios e fins.
Se, não só no mundo (histórico) burguês [a identidade
da experiência do sujeito foi destruída no século XX], o
Sempre Igual da produção em massa, a estandardização, é a
marca do mundo da economia administrada, em que se impõe a relação de comunicação social e se torna bloqueado o
quid especial e particular indispensável à expressão do
Sociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
© 2013 by Jacob (J.) Lumier
55

sujeito humano: a interioridade do indivíduo formado na
era liberal já não é capaz de algo xxv.
No mundo administrado, a comunicação social com
as reportagens, o cinema e a televisão torna a experiência
do individuo previamente conhecida - o "déjà vu" -, produzindo-se a impossibilidade em narrar algo especial e
particular, já que ninguém possui a experiência, generalizadas as peripécias e as aventuras.
↣ A função conservadora da vantagem diferencial

Neste ponto, deve-se ter em vista que uma das linhas
de desarticulação da mentalidade ideológica implica desmontar a projeção de que a compulsão à satisfação possa
permanecer atuando na nova sociedade.
É falsa a crença de “objetividade da satisfação” com
sua imagem de uma compulsão à satisfação das necessidades decorrendo automaticamente das supostas “leis do
mercado”, como se não houvesse a harmonização das necessidades imposta pelo Sempre Igual da produção de
massa e do mundo da comunicação.
Ao operar silenciando como algo inútil as necessidades
ainda não satisfeitas pela sociedade [veja a respectiva Nota Complementar no final deste artigo] no contexto simbólico neoliberal
– que preserva a equivocada suposição de “objetividade da
satisfação” –, a aplicação da vantagem diferencial, em sua
função conservadora, não permite se reconheça juntamente
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como estudo das desigualdades, a exigência de questionar o
praticismo por trás daquele contexto.
Desta forma, o estudo das desigualdades que dali resulta deixa passar inadvertidamente a falsa crença que
atribui tal estado de coisas (suposição de “objetividade da
satisfação”) ao predomínio da cultura material sobre a intelectual e, assim procedendo, traz recorrente impulso
para o falso pressuposto de uma contraposição rígida entre a vida cultural e a vida prática. Toma relevo, em decorrência, o problema da neutralização da cultura pela sociedade de capitalismo organizado e produção de massa, recorrente no desprezo dos bens culturais da tradição.
↣A função de reconciliar com as más condições de vida.

A aplicação da vantagem diferencial como aspecto do
condicionamento sobre as aspirações que o mundo administrado impõe, faz sobressair uma conexão entre a cultura massificada e a função social de reconciliar os homens com as más condições de vida, e afastá-los da crítica
destas más condições.
Por sua vez, como aspecto da tendência à domesticação das classes subalternas pelo condicionamento, o mecanismo da vantagem diferencial na base das desigualdades permite a dócil subordinação em face do processo
que, sem crítica, o mundo Sempre Igual da produção de
massa se fixa cristalizado.
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Quer dizer, na base das desigualdades e sua reprodução, houvera uma distribuição e procura de vantagem diferencial impulsionando e “motivando” (condicionando)
indivíduos e grupos a entrarem em competição uns com
outros pelos benefícios que maior “capital social”, maior
“capital humano” (inclui o “capital intelectual”) e maior
“capital cultural” podem propiciar na hierarquia de posições econômicas e sociais sob um regime capitalista.
Neste sentido preciso de imposição de uma hierarquia de estratos econômicos e sociais, o mecanismo da
vantagem diferencial dá lugar à mercadorização das relações humanas, tanto em relação aos consumidores quanto
aos produtores e assalariados, em maneira semelhante à
contratação de mão de obra, onde os perfis humanos adquirem um preço e, conforme os estratos econômicos e sociais a que estão submetidos, as presenças das pessoas representam um retorno de lucro.
A questão crítica sobre a cultura de massa não se reduz a censurá-la porque dê demasiado ao homem, ou porque lhe torne a vida bastante segura; tampouco se reduz
à afirmação, como invariável, da necessidade de intensificação e refinamento da consciência.
↣ O Pluralismo Social Efetivo
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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 encarnam 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 diferente: 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, essas variações indicam somente alguns aspectos do pluralismo social efetivo da realidade social, que constitui o pano de
fundo deste ensaio.
Para o sociólogo, o principal critério dos materiais
empíricos é a variabilidade: Os agrupamentos particulares mudam de caráter e não apenas de posições; assumem
identidades 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 estruturas, os grupos, mais do
que se deslocarem conforme trajetórias apenas exteriores, se
movem nos tempos sociais.
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As manifestações da sociabilidade, 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.
↣ Juízos de Valor e Juízos de Realidade

►A sociologia diferencial exige o abandono das ilusões 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. Uma visão singular da sociedade é manifestação de caráter coletivo
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 progresso em direção a um ideal (filosofia da história) só
Sociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
© 2013 by Jacob (J.) Lumier
60

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.
Os juízos de valor se afirmam por meio da afetividade coletiva, quer dizer, em relação ao desejável.
Qualquer valor pressupõe a apreciação de um sujeito
em relação com uma sensibilidade indefinida: é o desejável, qualquer desejo sendo um estado interior. A característica do desejável se estende a qualquer valor para além
dos valores ideais (inclusive os valores estudados em economia, que têm assim alguma participação nos ideais).
Os valores ideais funcionam na vida social, isto é, guardam a característica de instrumentos de comunhão e princípios de incessante regeneração da vida subjetiva, e se afirmam indispensavelmente por meio da afetividade coletiva,
a que se refere o termo desejável, e abarcam como disse as
aspirações, os desejos e as imagens ideais do futuro.
►Afirmar um juízo de realidade implica reconhecer
o diferente de si.
Em sua especificidade, os juízos de realidade se referem ao fato de que a realidade é sempre de alguém, se
afirma em um quadro social como minha, sua, nossa realidade; como a realidade de outrem (dele), de um grupo,
de uma classe, de uma sociedade.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
© 2013 by Jacob (J.) Lumier
61

Embora se efetue mediante os símbolos sociais, toda
a comunicação social acontece em estado de realidade, e
os indivíduos estão a todo o momento formulando juízos
de realidade para poderem comunicar. Reconhecer a realidade de uma pessoa diferente de si, descrever seus procedimentos, sua maneira de ser e agir implica afirmar um
juízo de realidade.
A sociedade está sujeita a flutuações e até aos movimentos cíclicos, 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 valor torna impossível o acesso da análise sociológica ao dado fundamental da vida social que é a variabilidade.
► O sociólogo reconhece a realidade
do indivíduo e da sociedade.
A falta de distinção entre os juízos de realidade e
os juízos de valor leva a concepções restritivas da sociedade, como no caso da psicologia social em base
psicanalítica, que só considera a mentalidade individual exclusiva.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
© 2013 by Jacob (J.) Lumier
62

Ao procurar sempre explicar a vida social pelos recalcamentos e complexos, a psicologia social em base
psicanalítica desconhece (a) a autenticidade humana
dos juízos de realidade (b) bem como a experiência humana efetiva da mentalidade intergrupal, interindividual
e coletiva; (c) só considera a mentalidade individual exclusiva, isto é, referida unicamente aos desejos.
Despreza o fato de que a realidade é sempre de alguém, e representa a sociedade através do elemento de coerção, como foco da repressão aos desejos individuais.
Desta sorte, os indivíduos viveriam em eterno conflito
com os comportamentos sociais tidos como restringidos
aos modelos culturais e seus símbolos estandardizados.
↣A inserção do sociólogo na desconstrução das desigualdades.

O sociólogo dispõe do conhecimento de que, antes
de se ligarem aos papéis sociais, as expectativas ligamse ao esforço coletivo (entendido como o histórico de
procedimentos e métodos exercidos em um quadro social na realização de obras como o direito, a moral, o
conhecimento, a educação).
A partir desse conhecimento, o sociólogo dispõe
igualmente de uma orientação (ou “tecnologia” como
conjunto de procedimentos e métodos específicos) para
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esclarecer e desanuviar as situações complexas, em
meio à trama e tensão do plano organizado e do espontaneismo social, visando revalorizar as relações humanas e interpessoais.
→A inserção do sociólogo na desconstrução das desigualdades tem base nesse conhecimento dialético.
Por sua vez, as desigualdades são construídas com
base na divisão social do trabalho onde as funções mais
sofisticadas e mais decisivas para a obtenção do lucro alcançam vantagens que os outros não conseguem ter. A hierarquia dos papéis sociais e das condutas preestabelecidas reflete tal distribuição das vantagens na medida em
que é projetada na mentalidade normativa. É a mentalidade normativa que estabelece e impõe a crença falsa de
que as expectativas são reduzidas aos papéis sociais.
Quer dizer, a possibilidade em participar da desconstrução exige colocar de lado a mentalidade que
projeta a trama dos papéis sociais em uma ordem normativa (distribuição de recompensas e sanções) suposta irredutível, onde as expectativas de papéis, com
seu dispositivo coercitivo, seriam determinantes (os
indivíduos e os grupos seriam determinados pela
trama dos papéis sociais a constituírem a autoridade
da sociedade como distribuição das vantagens). Tal o
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alcance da mentalidade normativa como uma das fontes para a imposição das desigualdades.

→O sociólogo participa da desconstrução das desigualdades na medida em que operacionaliza e aplica o conhecimento de que, antes de se ligarem aos papéis sociais,
as expectativas ligam-se ao esforço coletivo – inclui o histórico de procedimentos e métodos exercidos em um quadro social na realização de obras como o direito, a moral,
o conhecimento, a educação.

Jacob (J.) Lumier
***
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Nota complementar sobre
A disparidade de opulência e pobreza
Os números sobre a disparidade entre a opulência e a
pobreza confirmam a gravidade desse contraste, tanto
que, na esteira do clássico “A Elite do Poder” (1956), de C.
Wright Mills, o americano Joseph Stiglitz, prêmio Nobel
de economia em 2001, vem alertando desde 2011 (artigo
online “De 1%, por 1%, para os 1%”, Vanity Fair, Maio de
2011) que a profundidade do domínio do hum por cento
mais rico sobre toda a sociedade americana nutre-se da
falta de informação sobre os efeitos negativos para a economia capitalista da ampliação da disparidade entre a
opulência e a pobreza. (Veja seu livro The Price of Inequality, Junho 2012, também com artigo no Vanity Fair ).
Em seu conhecido artigo “The 1 Percent’s Problem” (Vanity Fair. 31 de Maio 2012) podem observar que a desigualdade na América está a aumentar ao longo de décadas. A diferença entre o hum por cento e os 99 por cento
é muito grande quando olhada em termos de renda anual,
e até mesmo mais profunda quando olhada em termos de
riqueza, isto é, em termos de capital acumulado e outros
ativos. Há pouco debate sobre o fato básico de ampliação
da desigualdade que os economistas já sabem. Enquanto
os ricos têm crescido mais ricos, a maioria dos americanos
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(e não apenas os que estão no fundo) foi incapaz de manter seu padrão de vida, nem manter o ritmo. Um trabalhador masculino típico, em tempo integral, recebe hoje um
terço do rendimento de há um século.
A respeito do problema sociológico, nota que os mais
ricos ignoram o significado da ampliação da desigualdade.
Por não ser sociólogo, mas economista, e assim deixar escapar a crítica ao fetichismo da mercadoria, manifesta espanto diante de tal desconhecimento: Não há nenhuma
razão para que o hum por cento, com sua educação, suas
boas fileiras de conselheiros, e sua visão de negócios
muito elogiado, deve ser tão mal informado. O hum por
cento em gerações passadas, muitas vezes sabia melhor.
Eles sabiam que não haveria topo da pirâmide se não houvesse uma sólida base; e que sua posição era precária se a
própria sociedade fora doentia. Henry Ford entendeu que
a melhor coisa que ele poderia fazer para si e para a sua
empresa era pagar aos seus trabalhadores um salário decente porque ele queria que eles trabalhassem duro, e ele
queria que eles fossem capazes de comprar os seus carros.
Franklin D. Roosevelt entendeu que a única maneira de
salvar uma América essencialmente capitalista não era
apenas espalhar a riqueza através de programas fiscais e
sociais, mas colocar restrições sobre o capitalismo em si,
através de regulamentação. Roosevelt e o economista
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John Maynard Keynes, embora insultados pelos capitalistas, conseguiram salvar o capitalismo dos capitalistas. Richard Nixon, conhecido até hoje como um cínico manipulador, concluiu que a paz social e a estabilidade econômica poderiam ser mais bem garantidas por investimentos e o fez, pesadamente, no Medicare, o Head Start da
Seguridade Social, e nos esforços para limpar o meio ambiente. Nixon ainda lançou a ideia de uma garantia de
renda anual. Quando convidados a apoiar propostas para
reduzir a desigualdade, aumentando os impostos e os investimentos em educação, obras públicas, saúde e ciência,
o hum por cento de hoje deve colocar quaisquer noções
latentes de altruísmo de lado. Basta fazê-lo por si mesmos.

Nota complementar sobre a mercadorização
A compreensão da mercadorização das relações humanas, como implicando a substituição das aspirações
pela imposição da busca de vantagem diferencial, tem lastro na análise da reificação como fenômeno psicossociológico da sociedade capitalista, proposta por Lucien Goldmann, que põe em relevo as principais fases em que o
grau de realidade do indivíduo vem a ser transposto para
os objetos inertes. Notem a seguinte periodização de sociologia econômica:
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(A)-fase da economia liberal se prolongando até o começo do século XX, caracterizada por manter ainda a função essencial do indivíduo na vida econômica (e por extensão na vida social). Nesta fase, a referência sociológica
principal é a constatação de que, no âmbito da interpenetração do aspecto econômico e do aspecto psicológico, a
regulação da produção e do consumo em termos de oferta
e demanda se faz por um modo implícito e não consciente,
impondo-se à consciência dos indivíduos como a ação
mecânica de uma força exterior. Desta forma, todo um
conjunto de elementos fundamentais da vida psíquica desaparece das consciências individuais no setor econômico, para delegar suas funções à categoria preço, que
aparece como uma propriedade nova e puramente social
dos objetos inertes, os quais, por sua vez, passam então a
guardar as funções ativas dos homens, a saber: tudo
aquilo que era constituído nas formações sociais pré-capitalistas pelos sentimentos transindividuais, pelas relações com os valores da afetividade que ultrapassam o indivíduo, incluindo o que significa a moral, a estética, a ridade, a fé. Ou seja, através da oferta e demanda os objetos
inertes adquirem a dianteira sobre os sentimentos transindividuais projetados para fora de si. Daí porque no romance clássico os objetos têm uma importância primordial, mas existem somente por meio do trato que lhe dão
os indivíduos.
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(B)-Entretanto, essa situação muda na fase dos trustes, monopólios e do capital financeiro, observada no fim
do século XIX e, notadamente, no começo do século XX,
tornando-se acentuada a supressão de toda a importância
essencial do indivíduo e da vida individual na interior das
estruturas econômicas.
(C)-Na fase do capitalismo de organização, observado depois dos anos de 1930 pela intervenção estatal impondo os mecanismos de autorregulação a partir do sistema de bancos centrais, se constata, em modo correlativo
à supressão progressiva da importância essencial do indivíduo, não somente a independência crescente dos objetos, mas a constituição desse mundo de objetos em universo autônomo tendo sua própria estruturação. Cf. Goldmann, Lucien (1913 – 1970): Pour une Sociologie du Roman,
Paris, Gallimard, 1964, 238 págs.op.cit.
Neste sentido aqui formulado de substituição das aspirações por busca de vantagem, a mercadorização das relações humanas constitui um obstáculo ao internacionalmente debatido avanço dos direitos humanos no âmbito
das organizações empresariais. Aliás, para que a proteção,
o respeito e a reparação dos direitos humanos nas empresas sejam contemplados como um quadro de referência e
façam evoluir o mercado é preciso, como se sabe, mais do
que iniciativas pontuais; são requeridas iniciativas publicas e privadas que formem um conjunto coerente em
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torno desse quadro de referência e sejam capazes de operar em complementaridade.

Nota Complementar Sobre o Produtivismo
A questão pública da ecologia desdobrando-se na indispensável crítica ao produtivismo revela-se um marco
de recorrência para contestar devidamente a equivocada
atribuição ideológica de valor absoluto à ideia de que
"mais bens materiais fazem crescer a felicidade", lema produtivista este em que participa o utilitarismo moderno,
como filosofia pública do que tem utilidade para o maior
número. Expandindo-se como mensagem cativante aos
progressistas da época, (as ideias de democracia, progresso e de direito à escolha são três ideias que podiam ser
explicadas em termos utilitaristas liberais) a influência
do utilitarismo no século 19 e começos do século 20 não
foi somente uma ideologia restrita aos economistas xxvi.
Pelo contrário, na medida em que colocou em pauta a
questão dos critérios de valor de uma norma, relacionando-a a sua utilidade como imagem de felicidade para
o maior número, como se sabe, o utilitarismo suscitou reações em vários meios intelectuais, notadamente entre os
sociólogos diligentes como Émile Durkheim (1858 – 1917),
o mestre fundador da sociologia, que em sua conhecida
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obra datada de 1893, De la division du travail social, ali
contestou acertadamente o eudemonismo.
Com certeza trata-se de um aspecto pouco explorado
no estudo da obra de Durkheim. Além de deixá-lo contra
a corrente, sua conhecida oposição ao utilitarismo como
questão pública, bem referenciada por seus continuadores xxvii, tivera notado alcance em sua elaboração intelectual, especialmente para a sociologia da vida moral, de
tal sorte que um comentário aprofundado a respeito disto
pudera revelar o interesse deste mestre da sociologia para
os movimentos sociais, em época de justo questionamento da ideologia produtivista, como hoje em dia, tanto
mais que, ao pesquisar a realidade da consciência coletiva,
Durkheim antecipou o fato de que nenhuma comunicação
pode ter lugar fora do psiquismo coletivo.
Fora-lhe essencial sua recusa da "utilidade" como critério último das ações humanas e como base mensurável
de análise das questões políticas, sociais e econômicas. Da
mesma maneira, ao repelir toda a tentativa em estabelecer
um absoluto para a vida moral com imposição aos fatos
sociais, tornou- se igualmente indispensável ao notável
sociólogo como disse repelir como eudemonismo a pretensão utilitarista em reduzir o valor de uma norma unicamente a sua utilidade como critério de felicidade para o
maior número.
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Oposição sociológica esta tanto mais consequente
quanto se sabe que o utilitarismo liberal está longe de ser
uma proposta inconsistente. A ideia de que uma das funções da política é promover o bem-estar humano encontra
no mesmo uma justificação teórica adequada (a democracia podendo ser vista como uma espécie de Utilitarismo
aplicado, na medida em que, sendo o governo da maioria,
defenderá os interesses do maior número).
►Com efeito, a lúcida crítica ao produtivismo comporta preliminarmente duas orientações que simplificando podemos designar no seguinte: (a) "capitalismo
verde": admite um crescimento mais desmaterializado,
com menos CO2, por exemplo; e (b) "new deal verde":
preconiza como necessário um pequeno decrescimento
econômico nos países mais ricos. O problema que desafia
a ambos é superar o imperativo da busca de crescimento
constante a que se costuma associar o Homo Faber.
Faz-se a justa crítica de que todas as formações políticas de direita ou de esquerda partilharam até o começo
dos anos 1980 a noção de que a vocação do homem é produzir, fazendo da técnica e da tecnologia o principal instrumento de sua emancipação. O "ideal" entre aspas dessas formações é que o investimento aumente a produtividade do trabalho, e diminua pela utilização das máquinas
o tempo socialmente necessário à produção de bens.
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Neste sentido, haveria a superar com urgência um
culto da produção e da abundância associado à revolução
Industrial, com seus efeitos negativos cada vez mais acentuados, tais como a destruição da biodiversidade, a rarefação dos recursos, o aquecimento global, a acumulação
de poluições e dejetos para além do limite crítico de regeneração da biosfera, da água dos rios, e de toda a capacidade de recarga do planeta xxviii. Questionam-se os sociólogos históricos pela contemplação da sociedade industrial em suas pesquisas: um (Max Weber) teria se limitado a assinalar no Ocidente as características necessárias
ao capitalismo, a que correspondeu o desenvolvimento
produtivista, hoje centrado no cálculo do PIB como indicador principal da economia.
O outro (Karl Marx), por sua vez, é tido por ambivalente, seja ao considerar positivo, por um lado, o desenvolvimento das forças produtivas alimentado pela técnica
combinada à ciência, seja, por outro lado, ao tomar por
negativo cada progresso da produção como acentuando a
opressão dos trabalhadores.
A tomada de consciência dos perigos do produtivismo não teria se anunciado até os anos 1970 quando o
paradoxo entre um mundo finito e a constrição de um
crescimento sem fim emergiu nas conferências internacionais xxix.
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►Desta forma, a crítica ao produtivismo tem alcance
profundo, mostra-se ação transformadora nem só das estruturas, mas dos quadros operativos da ação histórica,
como consciência da liberdade: ação concentrada que não
somente almeja dirigir a mudança das estruturas a partir
de modelos e estratégias, mas busca notadamente redirecionar a economia e o planejamento econômico para os
referenciais e medidas ecológicas, em vista de ultrapassar pela implementação dos indicadores "físicos" da ecologia política os procedimentos ecologicamente insuficientes xxx relacionados ao modelo produtivista de cálculo
do Produto Interno Bruto – PIB xxxi.
***

Nota Complementar Sobre
A Transformação das Necessidades
Preservada na postura que repele a “falsa necessidade” e que traz consigo a montagem de uma série de separações impostas em torno da esfera da satisfação das
necessidades, a ideia da “objetividade da satisfação” recobre a ânsia de estabelecer a todo o custo a falsa separação
maior entre necessidades materiais e necessidades ideais.
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lista que, (a) – pretendendo repelir a neutralização da cultura separada do processo material de produção, tal como
ocorre na cultura de massa com suas necessidades imaginárias, (b) – tenta colocar como correção uma esfera superior de cultura.
Assim procedendo, (c) – agasalha um conceito de
“necessidade invariável”, em molde biológico e supra-histórico, (d) – compreendendo neste conceito a intensificação e o refinamento da consciência ou ampliação do conhecimento, na trilha da substituição da felicidade pelo
Bem supremo.
Por contra, mas na direção dessa aspiração à valorização da cultura, a sociologia crítica remarca que, estando
toda a necessidade humana mediada em sua concreta manifestação, o aspecto estático das necessidades -- sua fixação na reprodução do Sempre Igual, bem como a interpenetração de “necessidade autêntica” e “necessidade
falsa” -- é algo que corresponde a uma fase da produção
material, a qual assumiu um caráter estacionário devido
às restrições sobre o mercado e sobre a concorrência.
No momento em que a produção se ponha ilimitadamente ao serviço da satisfação das necessidades, inclusive
daquelas produzidas pelo sistema da indústria cultural,
“as próprias necessidades se transformarão decisivamente".
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(...), “ficará claro um dia que os homens não necessitam das pequenas ilusões que lhes subministra a indústria cultural” (...); “a ideia de que o cinema, por exemplo,
é necessário para a reprodução da força de trabalho ao
mesmo título em que o é a habitação e a alimentação não
é verdadeira senão em um mundo que dispõe os homens
exclusivamente para a reprodução da força de trabalho e
impõe sobre suas necessidades a harmonia com o interesse da oferta de produtos e com os controles racionais”.
Para o sociólogo, é um equívoco imaginar que, em
uma nova sociedade, tal compulsão à satisfação das necessidades (isto é, tal necessidade de produzir para as necessidades harmonizadas) possa permanecer atuando em
corrente. Portanto, é sobre esse espírito praticista impondo a adaptação das necessidades, ou silenciando as
necessidades ainda não satisfeitas pela sociedade como
algo inútil, que se faz a crítica, que se põe em relevo como
não tendo sido questionado na fantasia futurista, em sua
orientação idealista ao preservar a ideia da objetividade
da satisfação.
***
xxxii
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Articulo 02:
La experiencia de la supresión de
La reciprocidad en el espacio público
Como referencia en el estudio de las desigualdades

Abstract
El presente artículo contiene una reflexión con base
en el análisis de la psicología colectiva de las clases sociales propuesta por Henri Lefebvre xxxiii .
Tiene en vista esclarecer el pluralismo social
efectivo en el prolongamiento de la disociación
de los tres aspectos del psiquismo.
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Artículo 02
La experiencia de la supresión de
La reciprocidad en el espacio público

Tópicos principales
PARTE-01
Psiquismo Colectivo y Estructura de clases
El nivel económico y el plano del psiquismo
Las Tres Dimensiones del Psiquismo
La función de Representación como deseo de Pose
La disociación de los tres aspectos del psiquismo y
Los temas colectivos
La relativización de la coherencia
PARTE-02
Pluralismo social efectivo
La Variabilidad
Los agrupamientos sociales particulares
La dialéctica en la formación de
los agrupamientos sociales particulares
Los elementos micro-sociales y La experiencia pluralista

La descripción de los marcos micro-sociales
El vasto aparato simbólico de los grupos
Notas de Fin
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Artículo 02 - PARTE-01
Psiquismo Colectivo y Estructura de clases
►Al estudiar la estratificación y las clases sociales,
sociólogos notables consideran los elementos de psicología colectiva como indispensables a la investigación sociológica. Henri Lefebvre (1901 –1991) subrayó que las
consciencias de clase así como las ideologías hacen parte
de la producción de imágenes, en especial de la producción de los símbolos sociales, incluso las ideas u obras culturales en que las clases se reconocen y se diferencian
unas en relación a las otras.
Todavía ha ocurrencia de conflictos en ámbito de las
coyunturas: la consciencia de clase es una determinación
psíquica incluida en la realidad de las clases, que engloba
los trazos generales de la clase considerada, en cuanto el
psiquismo de clase comprende las particularidades momentáneas locales, como, por ejemplo, las maneras de
ejercer la función de representación y observarla.
En relación a las ideologías y en la medida en que corresponden a las condiciones momentáneas de la comunicación eficaz entre los grupos y las clases - disponiendo
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para eso de la “intelligentzia” como un cuerpo de elementos especializados que agrupa escritores, filósofos, periodistas, editores, directores de publicación, etc. - observase, antes de todo, una tendencia para el conflicto entre
las ideologías y los psiquismos de clase, más do que un
acuerdo permanente xxxiv.
↣El nivel económico y el plano del psiquismo

El análisis del psiquismo de la estructura de clases
tiene la siguiente abordaje: en una sociedad que se reproduce con base en las desigualdades y los intermediarios
pueden conquistar y guardar sus privilegios, la fetichización de la mercadería reacciona sobre aquél de que salió y
causa impacto sobre la mediación entre los intereses privados y el interés general, reacciona sobre el Estado.
De ese modo, notan los dos sectores mutuamente implicados: fetichización da de la mercadería, del dinero, al
nivel económico, por un lado, en cuanto que, en el plano
del psiquismo de la sociedad y de las clases sociales, por
otro lado, pasa un proceso de unilateralización bajo la cobertura de ese Estado en el que las clases se representan.
Por su vez, ese proceso de unilateralización viene a
ser comprendido a partir de la generalización de las necesidades observadas en la experiencia y en la práctica soSociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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cial - necesidades análogas o uniformizadas se manifiestan en escala mundial, no obstante las diferencias de país,
de raza, de clase, de régimen político.
Se suma que a esas necesidades se ligan no solamente
vivencias colectivas de la escasez y géneros muy diferenciados de vida, pero también, en especial, nociones negativas características de la individualidad humana, como la
insatisfacción, carencia (besoin), privación, frustración,
aspiración más o menos desilusionada.
↣Las Tres Dimensiones del Psiquismo

A partir de la constatación de la unilateralización en
eses termos de la generalización de las necesidades, pueden distinguir por complementariedad dialéctica tres aspectos de la individualidad humana no seccionada, en el
seno de una totalidad social igualmente no seccionada
ella propia por un pensamiento y una acción unilaterales,
a saber: la necesidad, el trabajo, la pose.
El análisis propuesta por Lefebvre centra no solamente en los efectos sobre la experiencia y la práctica social del proceso de unilateralización, sino que pone tambien especialmente en relevo el hecho de que, en el sistema
de las desigualdades, prevalece la experiencia de la supresión de la reciprocidad en el espacio público.
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La sociología del psiquismo prosigue: el psiquismo en
estado completo posee eses tres atributos, esas tres dimensiones, cuyas realidades respectivas surgen como mediaciones o niveles en el procesamiento de la totalidad social, siguiente: (a)- la necesidad renvía al trabajo que creó
y permea la pose en el objeto producido y en la obra
creada; (b)- estimulado por la necesidad, el trabajo produce novas necesidades, confirmadas por la pose xxxv .
La relación de esa realidad psíquica con la realidad
económica, con la historia y con la realidad social, -sin reducirse a ellas- puede ser verificada si tuvieran en cuenta
que, en cara del proceso de unilateralización llevando a la
absorción en y por el Estado de los intereses privados y
del interese general, con la supresión de la reciprocidad
que los ligaba, (a) los tres aspectos del psiquismo se disocian parcialmente y, así separados, (b) incumben a clases
y individuos diferentes, los cuales, por su vez, (c) son representados como tales en el Estado, y (d) se representan
así en la consciencia y en las ideas. De ahí el esquema por
el cual (1)- hay una clase del trabajo; (2)-incumbiendo todavía a otros la pose, (3)- con los más desfavorecidos representando la necesidad en estado puro.
↣La función de Representación como deseo de Pose

Pueden notar que Lefebvre llega a esa compresión del
psiquismo como fenómeno humano total en su relación
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con las realidades económica, histórica y social, mediante
la tomada en consideración del “análisis efectiva” (teórica
y práctica) operada por la “época burguesa” sobre los elementos de la realidad humana.
Tratase del análisis por lo cual la función de representación toma cuerpo y lleva a la separación y a la segregación, como reglas no solo del pensamiento, pero de la sociedad y de la historia, las reglas apoyadas en la casuística
de los “en tant que” ("en cuanto que"), como manera de
análisis espontánea o reflexionada que caracteriza la libertad en la clase burguesa, la opción para seguir al máximo el deseo de pose.
El tipo característico de esa clase vive y piensa en cualidades, “nunca en tant que burgués, pero en tant que
hombre, en tant que patrón, en tant que padre, en tant
que ciudadano, etc. - su ser es solamente un sumatorio y
él se reconoce únicamente como un ser en un Yo inaccesible, genérico, transcendente al si mismo o a la soma de los
“en tant que”.
Por lo tanto, la disociación parcial de los tres aspectos
o dimensiones del psiquismo se liga a la reflexión en la
burguesía de la división del trabajo social en reglas de
análisis efectiva; se liga al hecho de que la burguesía empieza por reducir a la necesidad las dimensiones del hombre en el período primitivo, donde dominaba el ascetismo,
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la abstinencia, la economía en sentido estricto, esto es, la
acumulación; ella perquiria con ardor y recalcaba el deseo
de pose. Puesto eso, saltó para la pose pura que no se
puede alcanzar.
El análisis y la interpretación son desarrolladas en
profundización del paso de una economía fundada sobre
la acumulación en la austeridad y pela abstinencia, hasta
una economía del desperdicio y gastos ostensivos - sin
que eso correspondiera a la satisfacción de ciertas necesidades esenciales. Acrecienten la observación de que será
en la Crítica de la filosofía hegeliana del Estado xxxvi que
Marx examinará los tres aspectos de la individualidad humana no seccionada, las tres dimensiones del psiquismo:
la necesidad, el trabajo, la pose.
Noten, en fin, a partir de ese esquema tridimensional,
que la coincidencia entre el psiquismo de clase y la consciencia de clase sólo tendrá sentido en una teoría que dé
privilegio para una consciencia de clase especial, como en
la obra del joven Lukacs xxxvii, que atribuí a la consciencia
de clase del proletariado un carácter singularmente privilegiado. Lefebvre llama tal teoría “visión majestuosa y de
estilo filosóficamente clásico”, cuestionable por hacer el
proletariado delegar su consciencia en ciertos representantes que, además del plano político, encarnarían a su
“concepción del mundo”. Por eso, en lugar de realizar la
filosofía para superarla conforme el pensamiento de
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Marx, el joven Lukacs restituí a la filosofía un papel inquietante.
***
La disociación de los tres aspectos del psiquismo y
los temas colectivos
La disociación del psiquismo suscita el
problema de la totalidad social impactada.
Conforme poden verlo, la disociación del psiquismo
no se agota en su impacto inicial. Ocurre en el prolongamiento de la función de representación que deriva de la
fetichización de la mercadería, y por ser así, hace activar
la unilateralización y la consecuente supresión de la reciprocidad, es decir: la disociación del psiquismo suscita el
problema de la totalidad social impactada.
De hecho, en el sistema de las desigualdades, prevalece como dije la experiencia de la supresión de la reciprocidad en el espacio público, de tal suerte que, en la totalidad social así tornada seccionada, la reciprocidad de los
intereses privados y del interés general resta virtual y pasa
al nivel metodológico.
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En el prolongamiento de la totalidad social seccionada, por su vez, la coherencia del orden público consecuentemente desproveída de su efectividad se muestra
contingente.
Consecuentemente, los procedimientos efectivos de
intermediación de los cuales depende la coherencia se revelan inciertos, discontinuos, multiformes, a oscilar desde
la complementariedad dialéctica, implicación mutua, ambigüedad, ambivalencia hasta la polarización.
De esta forma, en la incerteza de esos procedimientos
de intermediación y sus series, tiene lugar la mayor extensión del pluralismo social efectivo en la realidad social
y histórica xxxviii.
↣La relativización de la coherencia

En hechos, la relativización de la coherencia mostrando-se contingente, que se extiende en el espacio público y modifica la percepción del orden del mundo, es
históricamente constatada en la modernización que
marca el inicio del siglo pasado y se intensifica en los años
de 1920.
Para verlo, basta recuerdar los analices desarrollados
por Max Weber en referencia del pensamiento histórico
y de las escatologías mesiánicas (teodicea), que implican
las representaciones relativas a las recompensas y castigos bien como el dualismo del Bien y Mal xxxix.
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Max Weber cita datos de 1906 para mostrar que, entre un número bastante considerable de proletarios (a) solamente una simple minoría, como razón para dejar de
creer en el cristianismo, mencionó las teorías de las modernas ciencias naturales, en cuanto (b) - la mayoría se
refirió a la injusticia del orden del mundo.
O sea, en la situación de clase proletaria aparecía demasiado frecuente “el sufrimiento tenido por individualmente inmerecido”, pues no eran los hombres “buenos”
sino los “malos” que vencían, esto es, eran ellos que establecían el padrón de las recompensas en la medida contingente de sus intereses particulares – y Max Weber
subraya que eso acontecía mismo cuando la victoria era
medida por los padrones de la camada dominante y no por
la “moral de los esclavos”.
Esa percepción con descreencia en relación a la coherencia de la consciencia moral será tomada como constatación de la “incongruencia entre las categorías del destino y la del mérito” que eran llamadas a regir los padrones
éticos de la sociedad xl . De ahí la afirmación del pluralismo social como toma de consciencia de las relaciones
fluctuantes con los otros grupos.
O sea, es por vía del pluralismo social efectivo que
tiene lugar la percepción de los otros como implicados en
los Nosotros, ya observado en el análisis de Max Weber,
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al reportar que eran ellos, “los malos”, que, en la medida
contingente de sus intereses particulares, establecían el
padrón de las recompensas.
Es decir, hay especialmente una percepción de los
Nosotros micro-sociológicos como temas colectivos
reales y protagonistas de los agrupamientos particulares
en formación en los ambientes de desigualdades xli. Por
esta vía, la estructuración de los grupos, a su vez, implica
tomar consciencia de las relaciones fluctuantes con los
otros grupos, aún que el pluralismo siempre puede se
exasperar en disparidad.
***
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Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
Jacob (J.) Lumier

Artículo 02 - PARTE-02
El Pluralismo Social Efectivo
La descripción del proceso de unilateralización pone en relieve el pluralismo social efectivo como componente de la formación de los
agrupamientos sociales particulares en los
ambientes de desigualdades.
↣Pluralismo social efectivo

Si la estructuración implica tomar consciencia de las relaciones fluctuantes con los otros grupos, la descripción del
pluralismo social efectivo en el ámbito del conjunto de los
agrupamientos sociales particulares tiene en la variabilidad aspectos muy cercanos de la experiencia de cada uno.
Así, por ejemplo, todo el mundo sabe que los individuos cambian de actitud en función de los grupos a los
cuales pertenecen. Los papeles sociales que asumen y los
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personajes que encarnan cambian según los círculos sociales diferentes en que actúan. Un padre o un marido
mucho autoritario, por ejemplo, pueden simultáneamente
desempeñar el papel de un colega particularmente cordial. En cada grupo, un individuo desempeña un papel social diferente: ajustador, vendedor, profesor..., por otro
lado, ese mismo individuo puede desempeñar en eses grupos papeles unas veces sin brillo, otras veces brillantes;
unas veces subordinados, otras veces dominantes; los
mismos individuos y los mismos grupos pueden, según
estructuras y coyunturas sociales variadas, desempeñar
papeles muy diferentes y hasta opuestos. Entre otras, esas
variaciones indican solamente algunas manifestaciones
del pluralismo social efectivo de la realidad social.
↣La Variabilidad

Hay otros aspectos del pluralismo social efectivo
que deben tener cuenta en la variabilidad característica
de las relaciones fluctuantes con los otros grupos. Así, por
ejemplo, los agrupamientos particulares cambian de carácter y no solamente de posiciones; asumen identidades
y diferencias no asumidas en tipos o subtipos de sociedades diferentes.
En la medida en que participan del cambio social en
eficacia que se opera en lo interior de las estructuras, los
grupos, más do que se desplazaren conforme trayectorias
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solamente exteriores, se mueven en los tiempos sociales.
Las manifestaciones o formas de sociabilidad, los grupos,
las clases sociales, cambian de carácter en función de las
sociedades globales en que están integrados; inversamente, las sociedades globales se modifican de arriba a
bajo debido a la influencia del cambio de jerarquía y orientación de las primeras.
La sociología diferencial exige el abandono de las ilusiones del progreso en dirección a un ideal o una evolución social linear y continua, su competencia es descubrir
en la realidad social las diversas perspectivas posibles y
hasta antinómicas que son puestas para una sociedad en
vías de se hacer.
Ciertamente es improductivo discutir problemas de
estratificación y estructura social sin tener cuenta de la
nítida conciencia colectiva de la jerarquía específica y referencial de una unidad colectiva real (grupo o clase).
Como dirían los estudiosos de la historia social, la estratificación propiamente social implica percepción de las
relaciones con los otros grupos y con la sociedad global.
Noten que es la tomada de conciencia que imprime una
punta de orden, una coherencia contingente a las manifestaciones de sociabilidad, y hace la diferencia para los
agrupamientos estructurados.
↣Los agrupamientos sociales particulares
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Los agrupamientos sociales directamente observados
son siempre específicos, orientados para realizar en algún
grado las "ideas" de Derecho, conocimiento, arte, educación, moralidad. De ahí que todo el agrupamiento particular es estructurable, en sentido de que se pone para sus
miembros toda una serie de cuestiones a propósito de
como el grupo se integra en la sociedad global y cuál es la
medida de su tensión con los otros grupos, resultando de
ahí la indispensabilidad en analizar el pasaje de un agrupamiento no estructurado (pero estructurable) para llegar a la condición de agrupamiento estructurado.
Hay que notar los criterios puestos por el pluralismo
social efectivo. Con efecto, solo hay grupo cuando, en un
cuadro social parcial, aparecen las siguientes características: 1) - predominan las fuerzas centrípetas sobre las fuerzas centrifugas; 2) - los Nosotros convergentes predominan sobre los Nosotros divergentes y sobre las diferentes
relaciones con los otro. Es de esa manera y en esas condiciones que el cuadro del microcosmo de las manifestaciones de sociabilidad que constituye un grupo social particular puede afirmarse, en su esfuerzo de unificación,
como irreductible a la pluralidad de las dichas manifestaciones. De ahí la percepción de que en todo el microcosmo social hay virtualmente un grupo social particular
que, como disposición para reaccionar en común, la mediación de la actitud colectiva hace sobresalir.
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↣La dialéctica en la formación de los agrupamientos
sociales particulares

El conjunto de los agrupamientos particulares dá lugar a una dialéctica entre la independencia y la dependencia con respecto del modo de operar de la sociedad global.
Los agrupamientos cambian de carácter en función de los
tipos de sociedades globales en que se integran conforme
jerarquías específicas, especialmente conforme la escala
de los agrupamientos funcionales.
En las luchas de las clases sociales, la competición y la
combinación entre el modo de operar unificando los
grupos y el que rige las sociedades globales pueden tomar formas muy diversas. Es esa dialéctica que justifica la percepción del papel esencial que por vía de objetivación los grupos desempeñan en la unificación por
la sociedad global. O sea: existe una competición, una
tensión, un dislocamiento, una ruptura entre el determinismo sociológico de las clases sociales y el de las
sociedades en que ellas se encuentran integradas.

Como bien observó Gurvitch, es un error fatal el
transformar el determinismo de las clases en principio
universal, en módulo para atingir la comprensión de todo
el determinismo sociológico global. Sin llevar en consideración esa ruptura, no se llega al esencial, uno no percibe
que está ante una discontinuidad relativa limitada por
una continuidad relativa, cuyos grados sólo pueden ser
estudiados de manera empírica.
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De ahí el campo de la dialéctica entre independencia y
dependencia, siendo esencial el papel de los agrupamientos particulares porque impiden que la unificación por el
modo de operar de la sociedad global, cuya integración de
los hechos es la más eficaz, sea efectuada sin la intervención de la libertad humana, sin la intervención de la libertad de elección, de la libertad de decisión, de la libertad de
creación. El papel de los agrupamientos particulares es no
dejar escapar ni la discontinuidad, ni la continuidad entre
los dos determinismos, entre el determinismo de las clases
sociales y el de las sociedades globales xlii.
En la dialéctica de competición y combinación orientada ora para la independencia, ora para la dependencia
los grupos sociales tienen un papel esencial al garantir la
intervención de la libertad humana en la unificación por
el modo de operar de la sociedad global.
De hecho es que los agrupamientos cambian de carácter en función de los tipos de sociedades globales en que
se integran que uno puede hablar de tipos de agrupamientos como más sometidos a las condiciones históricas y
geográficas; más dependientes de los tipos de estructuras
globales en foco en la estructura social del conjunto, en
que ora forman bloques macizos, ora se dispersan, sofriendo de manera manifiesta los efectos del modo de operar de la sociedad global.
Recíprocamente, el modo de operar de la sociedad
global es, por su lado, fuertemente impregnado (a) – por
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el modo de operar de los agrupamientos parciales, en especial de aquellos que ejercen papel destacado en la jerarquía de los agrupamientos funcionales, sobre la cual,
además, se apoya la estructura del conjunto en cuestión,
así como, (b) – por el modo de operar de las clases sociales, las cuales desde que aparecen en las sociedades industrializadas subvierten la jerarquía básica de la estructura
del conjunto y la combaten.
Bajo ese aspecto de las relaciones entre la escala del
parcial y la escala del global, incluido la dialéctica entre la
independencia y la dependencia enfrente de lo global,
nota-se aún que la jerarquía de los agrupamientos en el
interior de una clase social solo raramente se reduce a la
escala de los estratos de afinidad económica, resultantes
estos de la disparidad de riqueza o de salario, disparidad
de preparación profesional, de necesidades, de carencias
o de la disparidad de satisfacción de estas.
Otros géneros de jerarquías de grupos surgen con
base en criterios como el prestigio, el poder, la buena
reputación de ciertos agrupamientos en el interior de
la clase, criterios estos que, en general, son completamente independientes de la estratificación económica.
Por su vez, en el interior de una clase social, la escala
de los agrupamientos independientes de los estratos
económicos implica una evaluación que solo pode derivar de la tabla de valores propia a esta clase xliii .
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De ese modo, la clase social en su esfuerzo de unificación de los agrupamientos parciales, que ella emprende en
competición con la unificación por el tipo de sociedad
global, se afirma como totalidad dinámica específica que,
todavía, presenta carácter diferente para cada clase, para
cada estructura y a veces para cada conjuntura global. Es
decir, la unificación de los modos de operar de los agrupamientos sociales particulares, en un modo de operar de
clase, toma formas diferentes dado la variedad de las clases sociales, sus tiempos diferentes y sus obras diferentes.
El esfuerzo de unificación de los modos de operar divergentes en el interior de una clase social , pone en relieve el papel destacado que la consciencia de clase, la
ideología y las obras de civilización desempeñan habitualmente en la dinámica de las clases sociales, que no es
sólo una dinámica de evaluación relativamente a la jerarquía de los agrupamientos independientes da estratificación económica, mas incluí la supra funcionalidad de la
clase, pues la clase social interpreta la totalidad de las funciones sociales, como combinada al esfuerzo concentrado
que realiza para ascender o para ingresar en el poder.
El análisis de la totalidad dinámica específica de la
clase social hace notar el hecho de que las clases sociales
sirven normalmente de planos de referencia al conocimiento, a la moral, al derecho, al arte, al lenguaje, favoreciendo la verificación del funcionamiento de los modos de
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operar parciales de esas propias clases sociales. En fin,
como ya fue notado, el modo de operar de las clases sociales afirma, antes de todo, la acentuación de los papeles sociales, de preferencia en el dominio económico y político;
en seguida, afirma la eficacia de la consciencia colectiva,
muy intensa y penetrante, capaz de predominar sobre el
espirito de cuerpo de los agrupamientos, hasta guiar sus
actitudes. Viene después la afirmación de la eficacia de
los símbolos, ideas y valores y, más ampliamente, de las
obras de civilización e ideologías que las justifican, elementos estos que colaboran para solidificar la estructuración de las clases sociales.
Las tensiones verificadas entre los grupos subalternos en el interior de una clase son irreductibles. La clase
es simultáneamente un macrocosmos de agrupamientos y
un microcosmos de manifestaciones de sociabilidad. De
misma manera, son irreductibles: (a)- las variaciones en la
tomada de consciencia de clase; (b)- las variaciones en el
papel desempeñado por las clases en la producción, distribución y consumo; (c)- las variaciones de las obras de
civilización que realizan o de la ideología que representan. O sea, no se puede dejar de percibir un elemento de
libertad humana, a lo menos bajo el aspecto colectivo de
la libertad, interviniendo en la realidad social por la lucha
de las clases sociales, por la tomada de consciencia de
clase, por los conflictos entre clases y sociedades globales,
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por las tensiones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
En cuanto a los diferentes agrupamientos bajo tensiones y luchas en el seno de las clases sociales, notan las
familias, los grupos de edad, los agrupamientos de afinidad económica o estratos, las profesiones, los públicos,
los grupos de productores y consumidores, los agrupamientos locales, las asociaciones de amigos, fraternales,
religiosas, políticas, educativas, deportivas y así por delante, esto sin hablar de la limitación recíproca entre Estado, iglesias diversas, sindicatos profesionales, partidos
políticos, que favorece la libertad individual.
↣Los elementos micro-sociales y La experiencia pluralista

Como pueden ver, la generalización de las necesidades
observadas en la experiencia y en la práctica social – necesidades análogas o uniformizadas manifiestan-se en escala mundial, no obstante las diferencias de país, de raza,
de clase, de régimen político – implica no solo las vivencias colectivas de la escasez y géneros de vida bastante diferenciados, pero también nociones negativas características de la individualidad humana, como la insatisfacción,
carencia (besoin), privación, frustración, aspiración más
o menos desilusionada.
Es decir, aunque la supresión de la reciprocidad dé
una base en la experiencia, es la efectividad de la esfera
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simbólica (autonomía relativa de lo significante en relación al contenido simbolizado), su determinismo social,
que torna viable una explicación sociológica para el pluralismo social, o sea, es el hecho de que la realidad social
es penetrada por las aspiraciones a los valores (subjetividad colectiva).
Recuerden igualmente que el hecho de las mentalidades y las conciencias colectivas e individuales utilizaren
un vasto aparato simbólico es prueba como saben del carácter social de la vida mental, el carácter social del elemento psíquico, sobretodo consciente: el psiquismo individual y la vida mental colectiva son integrados en la realidad social y así pasan a ésta sus energías o emanaciones
subjetivas. Tal es el "sentido" de la esfera simbólica, su
efectividad.
↣La descripción de los marcos micro-sociales

Los elementos micro-sociales – los Nosotros, las comunidades, las masas, las relaciones con otros – y los elementos grupales, como planos sociales respectivamente
no históricos y poco históricos, los primeros más resistentes y los segundos menos refractarios a la unificación pela
realidad histórica, revelan la diversificación.
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En su diferencia específica, los marcos micro-sociales
se encuentran en las unidades colectivas de manera espontánea las cuales, sin embargo, al se estructuraren, jerarquizan las primeras desde el exterior, de afuera para
dentro. Quiere decir, por utilizaren vasto aparato simbólico, lo grupal y lo global imprimen de esta forma su racionalidad histórica y su conexión estructural a las manifestaciones microscópicas de la vida social.
Sin embargo, y para buen entendimiento, deben tener cuenta de la remarcable diferencia en las dos formas
de sociabilidad. Con efecto, en la fusión en los Nosotros
(a) se afirma la tomada de conciencia de la unidad relativa
de eses Nosotros y, aún más, (b) se hace viable el acceso a
un mundo de significados de otra forma inaccesible –
como lo es el mundo de las masas, comunidades y comuniones –, trayendo grande riqueza a la sociología del conocimiento, de la vida moral, del derecho y de las demás
obras de civilización xliv.
En el plano de las relaciones con otros, por su vez, la
unidad resta inconsciente, de tal suerte que los juicios, las
ideas y especialmente los símbolos actualizados en este
plano se reducen a los horizontes de socios, y solamente
reproducen las significaciones que tienen fuero en un Nosotros, en un grupo, clase social, o en una sociedad global.
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Por utilizar vasto aparato simbólico, lo
grupal (clases sociales) y lo global imprimen
de esta forma su racionalidad histórica y su
conexión estructural a las manifestaciones
microscópicas de la vida social.
La micro-sociología tiene punto de partida en la crítica inmanente a Durkheim bajo un modo realista y mediante el análisis de las dos especies de sociabilidad: (a)
por fusión parcial en los Nosotros y (b) por oposición parcial en un Nosotros xlv. Concepto específico da la sociología, la noción de consciencia colectiva afirma que, base de
la vida moral, la solidaridad de hecho– como diría el propio Durkheim – está entrelazada a los estados mentales –
, siendo atribuido a esta consciencia, como formando
complexo con aquella solidaridad, lo que Durkheim
chama de “verdadera realidad”, “verdadera esencia de la
sociedad”.
Segundo Gurvitch la exaltación de termos tales como
“verdadera esencia de la realidad” es comprensible porque
tal condición de estar entrelazada a la sociabilidad significa que en Durkheim la consciencia colectiva exprime el
hecho social indiscutible de la interpenetración virtual u
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actual de las varias consciencias colectivas y/o individuales, su fusión parcial verificada en una psicología colectiva.
Todavía, al inserirla en una teoría del progreso moral
y al endosarle el sentido de un espirito metafísico, no solamente destacado de las consciencias individuales sino
flotando arriba de ellas, la consciencia colectiva tornase
así equivocadamente concebida por Durkheim como no
verificable en una psicología colectiva.
Durkheim semantuve extraño al reconocimiento de
la existencia de las experiencias morales colectivas y de
los métodos de análisis que reconducen mediante procedimientos dialécticos a esas experiencias variadas y raramente inmediatas.
De esa crítica se desarrolló la dialéctica como ligada a
la experiencia pluralista y a la variabilidad, por exigencia
de la constatación de que, en los Nosotros, las relaciones
con otros no pueden ser identificadas ni a las fases históricas de la sociedad global, ni a los agrupamientos particulares xlvi. Esto así es porque, en delante de la diversidad
irreductible de los Nosotros, donde se desarrollan las manifestaciones de sociabilidad por relaciones con otros, se
revela impracticable cualesquiera posibilidad de síntesis
que sobrepasa la combinación variable de esas relaciones
microscópicas.
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Quiere decir, mismo en la situación muy valorada por
los estudiosos de la historia social cuando las relaciones
con otros son distribuidas jerárquicamente y sirven de
punto de referencia a una estructura social (relaciones con
el Estado, relaciones con la clase burguesa, etc.), la síntesis
no sobrepasa el estado de combinación variable, malogrado el parecer en contrario de notable historiador xlvii.
↣El vasto aparato simbólico de los grupos

El carácter histórico de una realidad social es múltiplo. Hay grados de percepción de que la acción humana
concertada puede cambiar las estructuras y permitir revueltas contra la tradición (grados del prometeísmo [prométhéisme]). Expreso en la historiografía, el saber histórico se concentra exclusivamente sobre la realidad histórica, acentuando mucho el primado de las sociedades globales como sujetos “haciendo historia”.
Por su vez, la sociología señala el complexo juego entre las escalas de lo social que se presuponen unas a las
otras, quiere decir: procura confrontar la realidad histórica con los planos sociales no históricos y poco históricos, como lo son respectivamente los elementos micro-sociales y los grupales (agrupamientos particulares).
Noten que las manifestaciones prometeicas de la
realidad social son las que menos sirven a la unificación,
se registrando aquí un segundo foco de tensión con los
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historiadores, ya que eses tienden para una unificación
muy intensa de la realidad social, en cuanto el sociólogo
reconoce la resistencia de la realidad histórica a la unificación, hecho este fácilmente verificado en el conflicto de
las versiones. Por tal razón, el sociólogo busca acentuar la
diferenciación y la diversificación que considera muy activadas por los planos sociales en competición.
El carácter mucho más continuista del método histórico puede ser fácilmente constatado en la medida en que,
como ciencia, la historia es conducida a vedar las rupturas, lanzar puentes entre diversas estructuras, en un procedimiento cuya consistencia no pasa de manifestación
del pensamiento ideológico xlviii. De ahí la validad de la
crítica al continuismo del método histórico: la adopción
del pensamiento ideológico no solamente le abre espacio,
sino indica la carencia en ese método de una sociología del
saber histórico.
>>>> Es por la micro-sociología que se pone en
relieve la variabilidad en el interior de cada
grupo, cada clase, cada sociedad global.
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El hecho de las mentalidades y las
conciencias colectivas e individuales utilizaren un vasto
aparato simbólico hace prueba como saben del carácter
social de la vida mental, el carácter social del elemento
psíquico, sobretodo consciente: el psiquismo individual
y la vida mental colectiva son integrados en la realidad
social y así pasan a ésta sus energías o emanaciones subjetivas. Tal es lo "sentido" de la esfera simbólica, su efectividad xlix.
Comprendiendo las manifestaciones de sociabilidad
(incluso las relaciones con otros) como las múltiplas maneras de ser ligado por lo todo en el todo, la pesquisa científica micro-sociológica de la variabilidad descubre doce
planos cuyas coordenadas básicas son las dos especies de
sociabilidad mencionadas: (a) por fusión parcial en los
Nosotros como expresiones concretas de la consciencia
colectiva, (b) por oposición parcial en un Nosotros l.
Cada una de esas dos especies micro-sociológicas se
actualiza en los tres grados siguientes: primero: los
tres grados de fusión en los Nosotros, correspondiendo a (1) la Masa [en esa la presión “exterior” del
conjunto sobre los participantes es la más fuerte de los
tres grados en cuanto la atracción “interior” de los Nosotros es la más débil], (2) la Comunidad, (3) la Comunión.
La Masa, la Comunidad y la Comunión, aunque sean
participantes de la sociabilidad constitutiva de los
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agrupamientos particulares, constituyen marcos sociales con estatuto diferenciado, que no comportan los
mismos criterios de las unidades colectivas reales, o
sea, delante de la fluctuación que los caracteriza, la
concepción de la Masa, de la Comunidad, de la Comunión es alcanzada únicamente por vía de la dialéctica,
en tipos de marcos sociales li.
Segundo: Los tres grados de oposición parcial en un
Nosotros [incluye tanto las relaciones interpersonales
o relaciones entre Yo, tú y él, cuanto las relaciones intergrupales o propiamente colectivas], correspondiendo, por su vez, a (1) las relaciones con otros por
distanciamiento, (2) las relaciones con otros mistas,
(3) las relaciones con otros por aproximación.
Tercero: Las relaciones con otros son observadas
desde el punto de vista de la dialéctica sociológica en
tres escalas – micro-social, parcial e global, ya mencionadas –, como constituyendo (a) las relaciones variables que se manifiestan entre los Nosotros, los grupos,
las clases, las sociedades globales; (b) las relaciones
que, por incremento, varían con la oposición entre sociabilidad activa y sociabilidad pasiva, sin dejar de
mantener su eficacia de conjuntos o de marcos sociales, ya que son componentes fundamentales de la estructuración de los grupos.
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►A queda do muro de Berlim deveu-se
notadamente ao impacto histórico e valor coletivo da solidariedade.
Solidariedade é um termo bastante valorizado por quantos reconhecem o modelo de Bem-estar com direitos humanos, impulsionado desde o Presidente F. D. Roosevelt
(The Four Freedom, Janeiro de 1941), como uma das vertentes do século vinte e um. Embora tenha sido empurrado
para segundo plano desde os anos noventa pelos seguidores de uma Margaret Thatcher identificada ao lema de
que "não existe sociedade só há mercado", culto dos neoliberais, a verdade é que a queda do muro de Berlim deveu-se notadamente ao impacto histórico e valor coletivo
da solidariedade.
Como sabem, depois do movimento social internacional que leva este nome, promovido pelos trabalhadores poloneses nos anos oitenta, abrindo o horizonte do
século vinte e um, a solidariedade não deixou de constar
em muitas agendas internacionais orientadas para o ambientalismo (notadamente a Agenda 21, da ONU, pactuada na Rio 92) (tecle aqui), ainda que tenha sido um
termo cerceado pelo neoliberalismo de plantão.
Certamente, esse termo tem lastro no histórico da
sociologia que, desde Saint-Simon, não deixou de fazer a
crítica das desigualdades sociais, questionando notadamente o contraste entre opulência e pobreza. Isto não
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camente para a consciência crítica da sociedade industrial. Há também um aspecto mais específico muito conhecido, desenvolvido depois que, no começo do século
vinte, Émile Durkheim (1858 – 1917) elaborou tipos sociológicos com base na distinção entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica.
►A noção de solidariedade social serviu aos sociólogos publicistas para tratarem problemas de sociologia no âmbito do modelo de representação de interesses
que se impôs com o liberalismo clássico.
Vem daí a noção de solidariedade social como qualidade na formação de associações de livre interesse, focos
de ação coletiva em relação ao mundo do trabalho e das
relações de produção. Entendeu-se ali a capacidade dos
indivíduos pactuarem livremente entre si em torno de interesses comuns. Com isto, o termo ganhou um novo contorno, mais positivo e mais específico ao campo institucional, mas nem por isso menos crítico. A noção de solidariedade social serviu aos sociólogos publicistas para tratarem problemas de sociologia no âmbito do modelo de
representação de interesses que se impôs com o liberalismo clássico.
Embora o eixo das análises tenha se deslocado do
âmbito da sociedade industrial em conjunto, o aspecto
crítico logo se fará reconhecer em face das limitações de
tal modelo, sem proveniência nas maiorias. Daí, ao elaborar sobre solidariedade social no solo histórico de uma sociedade com traços de ranço escravista como a nossa,
Sociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
© 2013 by Jacob (J.) Lumier
112

constatou-se por efeito da dialética o insolidarismo, a fragilidade nas classes subalternas do associativismo como representação de interesses, pelo que se evidenciou a falácia
do liberalismo tradicional ou do próprio regime que, em
nossa história parlamentar, baseia as instituições não nas
políticas públicas, mas na representação de interesses,
modelo restrito às elites, à minoria privilegiada, que perpetua grande margem de incontestável exclusão social.
Admite-se que o cenário do insolidarismo em
nossa história passou por mudanças significativas por
efeito de correntes coletivas globais, notadamente depois
que ganhou mundo o esforço de conciliar a economia com
a ecologia, afirmado na expressão "eco-desenvolvimento",
proposta pelo economista polonês naturalizado francês
Ignacy Sachs. Desde então, passou a prevalecer a solidariedade no sentido substancial de combate à exclusão, e,
depois da primeira conferência mundial sobre meio ambiente realizada em 1972 na capital sueca, a cidade de Estocolmo, marco do importante Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) (tecle aqui), tornouse irrefreável a corrente coletiva de associativismo civil
democrático, efetivada em escala mundial nas chamadas
organizações não governamentais (ONGs), focos da
consciência de políticas públicas, indispensáveis ao modelo de Bem-estar com direitos humanos e sociais, reclamado pela maioria.
►O termo solidariedade a que se relacionam os
sociólogos posicionados para além das fronteiras territoriais tornou-se bem preciso como atitude de estar junto
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com as populações mais prejudicadas com a globalização
capitalista financeira.
Neste quadro, quando se fala em solidariedade não
faz sentido cogitar belos gestos vagos, sem vínculos funcionais, acionados por indivíduos supostamente isolados
como na antiga imagem literária de milionários que fazem
obras de caridade, ainda que esta prática bem ao estilo
norte-americano deva ser incentivada. Antes disto, o
termo solidariedade a que se relacionam os sociólogos posicionados para além das fronteiras territoriais tornou-se
bem preciso como atitude de estar junto com as populações mais prejudicadas com a globalização capitalista financeira. Populações estas que enraízam o interesse geral
posto em perspectiva no ambientalismo e na ação da ecologia política internacional. Tanto mais que é crescente a
consciência coletiva da falácia de um paradigma alheio
aos indicadores ecológicos como o é o PIB, somada à compreensão renovada de não ser possível sair da crise com
um crescimento econômico semelhante ao notado depois
dos anos noventa, dado o atual esgotamento dos recursos
do planeta.
►A aspiração por mudança radical do modelo
globalista vigente de produção e consumo, reconhecidamente predatório e excludente, clama por consolidar
nosso direito.
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Sem dúvida, a seriedade da crise leva alguns notáveis ambientalistas históricos à impaciência diante das
retóricas mais coloridas e dos protestos de setores menos
contemplados das populações. Fazendo eco ao documento dos notáveis intitulado Rio Mais ou Menos 20? (tecle
aqui para acessar o texto em PDF), o importante artigo do
Estadão que lemos intitulado “X-tudo ambiental” (tecle
aqui) elabora um ponto de vista desfavorável à Cúpula
dos Povos que ora se organiza em paralelo à Rio+20. Assim toma-se por “deformação” o fato de que “negros, feministas, sem-terra, índios, gays, causas humanitárias variadas imiscuíram-se com o ambientalismo, resultando boa
confusão, teórica e política”. A reprimenda se dirige notadamente à tentativa de “contestar o tema da economia
verde, proposto originariamente pela ONU”, bem como
ao argumento de que “esverdear os processos produtivos
interessa apenas ao capitalismo”.
Além disso, é preciso muito mau humor para ver
como diz o citado artigo do Estadão um apelo à “Revolução” no recente manifesto intitulado “O que está em jogo
na Rio+20” (tecle aqui), bastante representativo da Cúpula dos Povos.
A aspiração por mudança radical do modelo globalista vigente de produção e consumo que é, reconhecidamente, um modelo predatório e excludente, de que
trata o referido manifesto, clama por consolidar “nosso direito para nos desenvolvermos com modelos alternativos
com base nas múltiplas realidades e vivências dos povos,
genuinamente democráticas, respeitando os direitos humanos e coletivos, em harmonia com a natureza e com a
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justiça social e ambiental”. Quer dizer, se aspira à “construção coletiva de novos paradigmas baseados na soberania alimentar, na agroecologia e na economia solidária, na
defesa da vida e dos bens comuns, na afirmação de todos
os direitos ameaçados, o direito à terra e ao território, o
direito à cidade, os direitos da natureza e das futuras gerações e a eliminação de toda forma de colonialismo e imperialismo”. Nada há nisto que indique um destempero.
Pelo contrário. Como se sabe, os progressos alcançados desde 1992 foram modestos, o que não significa que
nada tenha sido feito – apesar de os Estados Unidos não
terem aderido ao Protocolo de Kyoto (que fixou metas
para a redução das emissões de gases causadores do aquecimento da Terra e um calendário para cumpri-las, mas só
entrou em vigor em 2005). Os países da União Europeia
cumpriram razoavelmente bem os seus compromissos.
Muitos municípios e até Estados de países federativos seguiram as recomendações da Agenda 21 e alguns adotaram metas para a redução de emissões, como o Estado da
Califórnia, nos Estados Unidos, e o de São Paulo, no Brasil. Avanço muito retardado e parco que parece recorrente
no atual documento preparatório da ONU para a Rio+20,
haja vista, para contrastar, a Conferência de Durban
(COP 17 – 2011), que foi mais ambiciosa ao acertar que até
2020 deverá entrar em vigor um acordo internacional que
substitua o Protocolo de Kyoto e fixe os compromissos
mandatórios de todos os países de reduzir suas emissões
de gases de efeito estufa – as emissões da China já superam as dos Estados Unidos.
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►Há um inelutável caráter moral crítico nas expectativas em torno de um acontecimento de luta digna
de reconhecimento, como o é a Rio+20, que deve preencher a liberdade de expressão.
Em face desse minguado avanço dos últimos vinte
anos e a fim de que o histórico esforço das Nações Unidas
tenha efetividade, o papel da sociedade civil é galvanizar
a consciência crítica da Rio+20. Além disso, tendo em
conta o documento preparatório da ONU (tecle aqui) que
não prevê como deveria fazê-lo a adoção de protocolos e
de prazos para cumpri-los por meio de instrumentos legais, há um inelutável caráter moral crítico nas expectativas em torno de um acontecimento de luta digna de reconhecimento como o é a Rio+20, e que deve preencher a
liberdade de expressão. Tanto mais que se aspira a criar
um indicador de desenvolvimento que leve em consideração, além do GDP (produto interno bruto, na sigla em inglês), os custos causados ao meio ambiente por um desenvolvimento predatório.
Em hipótese alguma se poderia acusar como pretende o citado artigo do Estadão a “mistureba” pelo suposto fracasso antecipado que o mesmo alardeia. Pelo
contrário, deveria louvá-la, haja vista a pluralidade de vistas que tal mistura aglutina e faz convergir para a autoridade da ONU e empoderamento da Rio+20, em vista de
criar a necessária instância de governança global em matéria de ambientalismo para além da mera burocracia. SeSociólogos sem Fronteiras Rio de JaneiroSSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

Dois Estudos Sobre as Desigualdades Sociais
© 2013 by Jacob (J.) Lumier
117

não, como poderá emplacar a tal “força coordenadora, decisória, que enquadre a sociedade global na agenda futurista” de que nos fala o citado artigo?
Seja como for, para preservar o rumo do interesse
geral, há que caminhar em solidariedade com os setores
menos contemplados das populações e prejudicados pela
globalização e o neoliberalismo. Em que pese a reprimenda do citado artigo do Estadão, não há como deixar
de fora a exclusão humana e a “mistureba”. Com certeza,
sociólogos sem fronteiras territoriais dentre os quais o autor destas linhas participarão da “mobilização global de 5
de junho (Dia Mundial do Ambiente); da mobilização do
dia 18 de junho contra o G20 (que desta vez se concentrará no “crescimento verde”), bem como estarão na marcha da Cúpula dos Povos, no dia 20 junho, no Rio de Janeiro e no mundo, por justiça social e ambiental, contra a
“economia verde”, a mercantilização da vida e da natureza
e em defesa dos bens comuns e dos direitos dos povos”.
Rio de Janeiro, 18 de Maio de 2012
Jacob J. Lumier
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Artigos Anexos - 2
Primeiro ano de expressão de Sociólogos
sem Fronteiras Rio de Janeiro – SSF/RIO

Jacob (J.) Lumier
Palestra de 13 Junho 2013
Link: Video Dailymotion
Epígrafe

O êxito de uma ação pública pela promoção e
consolidação dos direitos humanos implica melhorar o
índice de pobreza multidimensional.

1) Esta é uma reunião em comemoração da passagem do
primeiro ano de expressão de Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro – SSF/RIO que foi proclamada durante a Cúpula dos Povos (semana de 15 a 22 de junho
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de 2012) como associação para atividades pedagógicas, informativas e solidárias aos Direitos Humanos, integrada na atual rede Think Tank for Global
Sociology .
→ Lembrem que, em relação ao tópico 2 sobre as desigualdades em nossa Web SSF\RIO Fórum de
sociologia , a desconstrução coletiva das desigualdades ganhou um marco como experiência e conhecimento sociológico a partir do grande evento de
mobilização crítica protagonizado na semana de
15 a 22 de junho de 2012, quando, em paralelo à
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20 -, aconteceu a
grande assembleia da Cúpula dos Povos: um espaço público de concentração coletiva junto com
redes, entidades e movimentos sociais parceiros
na luta por maneiras de viver em alternativa ao
produtivismo e ao atual modelo de desenvolvimento
dilapidador.
Desde então, SSF\RIO vem construindo seu
perfil afirmativo como participante das correntes coletivas em favor dos direitos humanos e sociais; mantém uma
página de blog na Web com visibilidade e acessibilidade,
na qual divulga suas publicações (artigos, vídeos, fotos ,
livros), reproduz mensagens e promove os enlaces com a
revista de sociologia “Societies without Borders”; manifestase como amiga de várias entidades com domínio conexo
para as quais envia e recebe mensagens por correio eletrônico; é cadastrada e mantém subscrição junto a instituições internacionais orientadas para a revalorização dos
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Direitos Humanos e Sociais; envia boletins de atualização; promove palestras em parceria com entidades da área
social e educativa; realiza encontros abertos para reflexão
e debate em celebração de dias mundiais e internacionais
reconhecidos junto às Nações Unidas.
2) Esta reunião de hoje é para registrar a participação de
SSF/RIO no Congresso Mundial da International Sociological Association - ISA Congress 2014, junto ao
qual foi registrado o paper (monografia) “La sociología en la universalización de los derechos humanos y sociales a través de la deconstrucción de las
desigualdades” ("Sociology in the universalization of
human and social rights through deconstruction of
inequalities").
→ Esse paper é uma expressão do compromisso do sociólogo para com a solidariedade, em vista de satisfazer a demanda atual por uma sociologia com
proveito na desconstrução das desigualdades
como obstáculos à universalização dos direitos
humanos e sociais.
a. Contribui para superar a tendencia utilitarista
nos estudos sobre a estratificação social nas
ambiências capitalistas mediante aplicação do
pluralismo social efetivo.
b. Tem integração nas Metas do Milênio [erradicação da pobreza].
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3) Esse paper foi produzido por SSF-RIO através de dois
textos já publicados na Web SSF\RIO Fórum de so-

ciologia, em 4 de Dezembro de 2012 e em 26 de Fevereiro de 2013.
a)

A minuta deste trabalho está no post “Pauta
sociológica para examinar as desigualdades
sociais em vista dos Direitos Humanos”
em
http://ssfrjbrforum.wordpress.com/2013/02/26/pauta-sociologicapara-examinar-as-desigualdades-sociais-em-vista-dosdireitos-humanos/ ;

4) A orientação básica deste paper em primeira versão encontra-se na sguinte postagem: O Limite da Igualdade e a Desconstrução das Desigualdades (4 dezembro
2012)
link:
http://ssfrjbrforum.wordpress.com/2012/12/04/cyberactivism-o-limite-daigualdade-e-a-desconstrucao-das-desigualdades/ e pode ser

resumida no seguinte:
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5) A experiência sociológica de participar na
Cúpula dos Povos, ao revalorizar a redescoberta
do pluralismo social efetivo subjacente, põe em
questão como falsa a suposição tirada do antigo
atomismo social de que, mediante a imposição
do sistema de vantagens e desvantagens que
compõem as desigualdades sociais, o controle
capitalista das aspirações ao bem-estar tivera
absorvido completamente a sociabilidade humana (“não existe sociedade, só há o mercado”).
6) Esse Paper Partilha igualmente a compreensão de

que o êxito de uma ação pública pela promoção e

consolidação dos direitos humanos implica melhorar o índice de pobreza multidimensional.

a) O Índice de Pobreza Multidimensional tornouse conhecido a partir da sua publicação no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010,
do Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas – PNUD , ao sustentar que as nações devem compreender a pobreza para além da
questão econômica: a medição da pobreza multidimensional leva em conta as variáveis das
privações de direitos sociais.
b) Desta forma, (b.1) em relação aos níveis de vida,
é preciso medir igualmente o grau de acesso aos
bens, moradia, escolaridade, água, saneamento,
gás de cozinha; (b.2) em relação à educação, é
preciso medir o grau de acesso à matricula escolar, os anos de escolaridade e instrução; (b.3) em
relação à saúde, é preciso medir a diminuição da
mortalidade infantil e a melhoria da nutrição.
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c) O IPM mostra que crescimento econômico não
gera necessariamente o fim da pobreza – e o
exemplo vem dos países do Sul que, mesmo com
economias que crescem a ritmo acelerado, ainda
não conseguiram retirar sua população da situações de pobreza.
d) Ou seja, o índice pretende mostrar que a transferência de renda por si só não garante a eliminação
da pobreza. Todo o pobre sabe que sua pobreza
decorre de diversos fatores, o que a torna multidimensional. Isso não significa que a transferência de renda não seja importante, mas erradicar a
pobreza exige mais do que isso.
*******************************
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Notas de Fim
i Cf. Lefebvre, Henri (1901 – 1991): "Psicologia das Classes Sociais",
in Gurvitch e al.: ‘Tratado de Sociologia - vol.2’, Porto, Iniciativas Editoriais,
1968, pp.505 a 538 (1ª edição: Paris, PUF, 1960).
ii Versão preparatória da Comunicação à International Sociological Association - ISA
iii Este artigo sociológico se integra na preparação ao Congresso Mundial da
International Sociological Association, tem motivação nas observações de sociologia propostos no paper “Facing Inequality: proposal for sociological debate”,
por Raquel Sosa Elízaga, ISA Vice-President, Congress Program (I am a ISA
member regular).
iv Na prática, são os operários em geral ou as classes subalternas assalariadas inferiores que entram nesse cálculo como “os mais pobres”. Lá
onde existe salário mínimo, este frequentemente é utilizado para tal cáculo.
v Neste sentido aqui formulado de substituição das aspirações por
busca de vantagem, a mercadorização das relações humanas constitui um
obstáculo ao internacionalmente debatido avanço dos direitos humanos no
âmbito das organizações empresariais. Aliás, para que a proteção, o respeito e a reparação dos direitos humanos nas empresas sejam contemplados como um quadro de referência e façam evoluir o mercado é preciso,
como se sabe, mais do que iniciativas pontuais; são requeridas iniciativas
públicas e privadas que formem um conjunto coerente em torno desse quadro de referência e sejam capazes de operar em complementaridade.
vi Do ponto de vista crítico histórico, a vantagem diferencial não é só uma
expectativa coisificada do preço atribuído aos produtos na comercialização,
mas extensão do valor de troca, tendo lugar sociológico na transposição do
coeficiente de realidade do indivíduo para o objeto inerte, que caracteriza a
reificação.
vii O artigo “Sociologia e Solidariedade: Razões para Participar da Cúpula dos Povos” está publicado na Web da Cúpula dos Povos e na Web de
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SSF/RIO: http://ssfrjbrforum.wordpress.com/2012/06/09/sociologia-e-solidariedade-razoes-para-participar-na-cupula-dos-povos/
viii Esse lema neoliberal releva da seguinte proposição de Margaret
Thatcher: “There is no such thing as society (...).” Cf. Thatcher, Margaret,
The Downing Street Years, Harper Collins, London. 1993, p. 626.
ix O atomismo na filosofia política de Hobbes é subsidiário do contractualismo. O atomismo social dispensa tal ligação. A visão da sociedade como
constituída por indivíduos para a realização de fins que são primariamente
fins individuais se aplica ao atomismo social tanto quanto ao utilitarismo. Daí
falar-se que a sociedade não existe. Daí que essa proposição projeta tanto
o atomismo social quanto o utilitarismo. Cf. Mark Redhead: Charles Taylor:
Thinking and Living Deep Diversity, Rowman & Littlefield, 2002
x Os procedimentos dialéticos de intermediação compreendem as complementaridades, as implicações mútuas, as ambiguidades e ambivalências,
as reciprocidades de perspectiva, as polarizações.
xi Gurvitch, Georges (1894-1965): Dialectique et Sociologie, Paris, Flammarion, 1962, 312 págs. Col. Science. Op.cit.
xii Veja Gurvitch, G: “A Vocação Actual da Sociologia –vol.II: Antecedentes e Perspectivas”, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. (PUF, 1957). Op.cit.
xiii A aplicação da categoria da vantagem diferencial tem base no livro do
influente especialista Michael E. Porter: "Vantagem Competitiva" (Competitive Advantage), Editora Campus, 12ª edição.
xiv Tendo perdido a conotação liberal, o termo mercado limita-se a designar um aspecto da ordem monetária e especulativa regulada e protegida
pelo Estado e incorporada no sistema dos bancos centrais, embora preserve
a circulação de mercadorias, onde domina o valor de troca e tudo adquire
um preço.
xv Veja Nota sobre Produtivismo no final deste texto.
xvi A função de representação de toda a vida psíquica é penetrada pela
reificação das qualidades e das atividades. Isto é, a reificação como uma
sorte de força material da análise efetiva da prática social nas sociedades
capitalistas. Neste sentido a função de representação constitui o psiquismo
da classe burguesa. Cf. Lefebvre, Henri (1901 – 1991): "Psicologia das Classes Sociais", in Gurvitch e al.: ‘Tratado de Sociologia - vol.2’, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp.505 a 538 (1ª edição em francês: Paris, PUF, 1960).
Op.cit.
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xvii [Lefebvre, 1968], op. cit, pág.509.
xviii Ibid, ibidem.p.511
xix Veja a conhecida obra de Max Weber sobre o alcance da ética protestante na formação do capitalismo - L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904-1905), Paris : Librairie Plon, 1964, 341 pages. Collection Recherches en Sciences humaines : série jaune. Edição eletrônica http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/ethique_protestante/Ethique.html
xx Veja Adorno, Theodor W. (1903 - 1969): “Prismas: La Critica de la
Cultura y la Sociedad”, tradução de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel,
1962, 292 pp. (Original em Alemão: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft.
Berlin, Frankfurt A.M. 1955). No presente trabalho são por mim utilizados
vários conhecimentos tirados da sociologia crítica da cultura.
xxi Veja Nota Complementar sobre a transformação das necessidades.
xxii Malograda a coisificação que reproduz, e devido ao acúmulo de desvantagens instauradas, o controle capitalista não somente leva à pobreza,
mas imprime um caráter humano à pobreza que, desta forma, pode ser definida como a experiência de desvantagens continuadas.
xxiii Adorno, Theodor. W.: “Notas de Literatura”, tradução Manuel Sacristán, Barcelona, Editora Ariel, 1962, 134 pp.
xxiv A desigualdade atua contra os Direitos Humanos na medida em que
é fonte dos temores mais recorrentes, relacionados à ameaça real ou virtual
do desemprego, da exclusão e até mesmo de rebaixamento em sua posição
social. A desigualdade continua sendo o eixo central do diagNosotrostico
sobre a vigência dos Direitos humanos na América Latina. Apesar disto, não
é uma questão que ocupe um espaço destacado nas políticas públicas dos
Estados, haja vista, por exemplo, a falta de incentivo para as iniciativas autônomas de economia solidária e as reservas em adotar uma Taxa sobre as
transações financeiras para custear a luta contra a pobreza, nos moldes propostos pela associação Attac. Embora tenha se consolidado nos últimos
anos um processo de recuperação econômica, o fato de que continuam existindo milhões de pessoas na América Latina que confrontam problemas de
desemprego estrutural, marginalização social e inacessibilidade aos serviços sociais básicos torna mais incidente a categoria da vantagem diferencial,
cuja busca torna-se mais constringente devido ao temor do desemprego e
da marginalização. Neste marco de alternativas excludentes – ou o indivíduo
busca vantagem diferencial e se mercadoriza, ou aceita o risco crescente de
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marginalização social –, a dessubjetivação adquire relevo como problema
sociológico real.
xxv Karl Marx dijo una vez — en los tiempos del capitalismo embrionario,
salvaje y con todo aún no domado, aún demasiado iletrado como para descifrar lo escrito en la pared— que los trabajadoresno pueden liberarse sin
liberar al resto de la sociedad. Ahora, en los tiempos del capitalismo triunfante, se podría decir que, sin prestar ya atención a los escritos de ninguna
pared (ni a las paredes mismas, si a eso vamos), el resto de la sociedad
humana no puede ser liberado de su miedo ambiente y de su impotencia a
menos que su parte más pobre sea liberada de su penuria. Cf. Bauman, La
sociedad individualizada.
xxvi El utilitarismo fue propuesto originalmente durante los siglos XVIII y
XIX en Inglaterra por Jeremy Bentham (1748 - 1832) e promovido por John
Stuart Mill (1806 — 1873).
xxvii Gurvitch, G: “A Vocação Actual da Sociologia –vol.II: Antecedentes
e Perspectivas”, tradução da 3ª edição francesa de 1968, Lisboa, Cosmos,
1986, 567 pp. Op.cit.
xxviii Efeitos esses mensurados pela "Ecological Footprint" (Huella Ecológica ou Marca Ecológica) de que nos fala o "Living Planet Report 2008"http://www.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/
xxix Segundo Elise Lowy, "la prise de conscience des dangers du productivisme s’amorce avec le concept d’éco-développement lancé par Ignacy
Sachs au séminaire de Founex en Suisse en 1971, avec le Rapport Meadows du Club de Rome qui paraît en 1972, ou encore avec la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement tenue la même année à Stockholm".
Cf. Petite histoire du productivisme, publié le jeudi 3 janvier 2008 na Web
Les Verts http://economie-social.lesverts.fr/spip.php?article281
xxx Tais como a "Poupança líquida ajustada" (NAS) do Banco Mundial =
Adjusted net savings (NAS) of the World Bank.
xxxi Isto se pode ver no excelente artigo de 19/06/2009 na seção economie junto à Web da notável Attac France – Pré-rapport de la Commission
Stiglitz, veja aqui o link: http://www.france.attac.org/spip.php?article10102
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xxxii
xxxiii Lefebvre, Henri (1901 – 1991): "Psicologia das Classes Sociais", in
Gurvitch et al.: ‘Tratado de Sociologia - vol.2’ (Traité de Sociologie), Porto,
Iniciativas Editoriais, 1968, pp. 505 a 538 (1ª ed. francés: Paris, PUF, 1960).
xxxiv Lefebvre, H.: "Psicologia das Classes Sociais”, op.cit. ver pág. 511.
xxxv Trata un aspecto de los psiquismos como fenómenos psíquicos totales, que es un concepto sociológico propuesto por Gurvitch. Vea: Lumier,
Jacob (J.): “Psicologia e Sociologia: O Sociólogo como Profissional das Ciências Humanas”, febrero de 2008, pdf 170 págs. link http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005, pgs. 109 a 136.
xxxvi La obra que, para diferenciar de la “Introducción o Prólogo...” de la
"Contribución a la crítica de la economía política”, algunos autores llaman
“Crítica da Filosofía do Estado de Hegel" y otros “Crítica de la Filosofía do
Derecho de Hegel” ha sido redactada en 1843 y contiene la discusión cerrada por Marx de los párrafos 261 a 313 de la Philosophie du Droit de Hegel (1821) que compone la sección "Estado".
Vea Archives Internet marxistes: Critique of Hegel’s Philosophy of Right:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/index.htm
xxxvii Cf. Lukacs, Georg (1885 – 1971): ‘Histoire et Conscience de
Clase’, traducción y prefacio Kostas Axelos, Paris, ed. De Minuit, 1960, 382
pp,1ª edição em Alemão: Berlim, Malik, 1923, págs.93/95.
xxxviii Sobre las series dialécticas: Gurvitch,G. (1894-1965): "Dialectique
et Sociologie", Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science.
xxxix Los análisis por Ernst Bloch son aún más aclaradoras sobre la relativización de las coherencias. Ver Lumier, Jacob (J.): O Tradicional na Modernização, http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article277
xl Weber, Max: Ensaios de Sociologia - organização e introdução de Hans
Gerth e Wrigth Mills, tradução Waltensir Dutra, revisão Fernando Henrique
Cardoso, 2ª edição, Rio de Janeiro, Zahar, 1971, 530 pp. (1ª edición en Inglés: Oxford University Press, 1946).
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xli Aún que mercadorizados, en los ambientes de desigualdades, la mercaderizacción del trabajo y de las relaciones humanas no es total.
xlii Todo el agrupamiento social particular, en especial los agrupamientos
funcionales – como los de (a) afinidad fraternal: sean centrados en la situación económica, creencia, gusto, interés; (b) parentesco; (c) localidad; (d)
actividad económica; (e) actividad no-lucrativa; (f) místico-extáticos – tienen
obras a realizar que sostienen su unidad colectiva en torno de una idea del
derecho, una comprensión de las verdades de los conocimientos, una lucha
contra los obstáculos al esfuerzo humano como tendencia a la realización,
digna del reconocimiento y aprobación desinteresada.
xliii cf. "Determinismos Sociais e Liberdade Humana", op.cit, pp. 209sq
xliv Vea Gurvitch, G. (1894-1965): "Dialectique et Sociologie", Paris,
Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science. Op.cit.
xlv En el análisis sociológico de Gurvitch, especialmente su crítica de la
tesis equivocada de Durkheim según la cual la realidad y la irreductibilidad
de la consciencia colectiva deben ser fundamentadas en la identidad y en la
identificación de las consciencias individuales observan que (a) – la Concepción de la relación entre la consciencia colectiva y los tipos de sociabilidad o
en el decir de Durkheim “tipos de solidaridad” – la solidaridad mecánica a la
cual opone la solidaridad orgánica – indujo Durkheim a (b) – relegar artificialmente la existencia de la consciencia colectiva para las fases arcaicas
de la vida social; (c) – situación esa a que Durkheim llegó elevando su solidaridad orgánica o por disimilitud a la altura de un ideal moral, incluso con
los valores de igualdad, libertad, justicia, fraternidad.
Quiere decir, cuanto más preponderante se tornara esa solidaridad por
disimilitud más la consciencia colectiva enfranquecería dejando al descubierto campos mayores de las consciencias individuales a fin de que así se
establezcan funciones especiales que ella no puede reglamentar. Durkheim
creía que la cohesión social se tornaría al mismo tiempo más fuerte y más
flexible, de tal suerte que cada cual individualmente dependería tanto más
estrictamente de la sociedad cuanto más dividido estuviese el trabajo, así
como la actividad de cada un seria tanto más personal cuanto más especializada. La sociedad fundada en la solidaridad orgánica se desarrollaría en la
medida en que la personalidad se fortaleciese (Ver Durkheim: “La Division
Du Travail Social”, 1893, págs. 101 e 373, apud Gurvitch, Op. Cit.) . Tal es
la creencia del sociólogo.
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xlvi Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia vol. I: na senda da sociologia diferencial” (La Vocation Actuelle De La Sociologie Tome 1: Vers La Sociologie Differentielle), tradución de la 4ª edición
francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 587 pp. (1ª
edición en Francés: Paris, PUF, 1950). pág. 286.
xlvii Braudel, Fernand (1902 – 1985): “História e Ciências Sociais”, edición y tradución de los artigos originales en Francês por Carlos Braga y Inácia Canelas, Lisboa, editorial Presença, 1972, 261pp.
xlviii Vea Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia –vol.II: antecedentes e perspectivas” (La vocation actuelle de la sociologie. Tome II: Antécédents et perspectives), tradución de la 3ª edición francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. (1ª edición
en francés: Paris, PUF, 1957).
xlix Aunque la supresión de la reciprocidad dé una base en la experiencia,
es la efectividad de la esfera simbólica (autonomía relativa de lo simbolizado
en relación al símbolo), su determinismo social, que torna viable una explicación sociológica para el pluralismo social, o sea, es el hecho de que la
realidad social es penetrada por las aspiraciones a los valores (subjetividad
colectiva). Los símbolos sociales sólo en parte exprimen los contenidos simbolizados. Son presencias intencionalmente introducidas e invocadas para
indicar carencias. Impulso para la participación directa ni tanto en el contenido (ideas, valores), más prioritariamente participación en el simbolizado
(lugar deseado, a significación en ausencia).Sobre el determinismo de los
símbolos sociales, vean Gurvitch, Georges (1894-1965): “ Dialectique et Sociologie”, op.cit, y del mismo autor “Determinismos Sociais e Liberdade Humana”, Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., traducido da 2ª edición francesa de 1963. (1ª edición en Francés: Paris, PUF, 1955).
l Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia - vol.
I: na senda da sociologia diferencial”, op. Cit.
li Gurvitch, Georges (1894-1965): “Los Marcos Sociales Del Conocimiento”
(Les Cadres Sociaux de la Connaissance), Trad. Mário Giacchino, Monte
Avila, Caracas, 1969, 289 pp. (1ª edición en Francés: Paris, Puf, 1966).
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