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Curso de Sociologia do Conhecimento

EPÍGRAFE

A língua, a intervenção do conhecimento, e o direito espontâneo são as
instâncias por via das quais a consciência toma parte das forças produtivas em sentido lato, e desempenha
um papel constitutivo nos próprios
quadros sociais (grupos, classes, sociedades). Daí a relevância da sociologia do conhecimento como disciplina
científica específica, indispensável à
formação intelectual, à tomada de
consciência e ao ensino.
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Curso de Sociologia do Conhecimento
APRESENTAÇÃO

O Frisson
(Crítica à abordagem utilitarista do conhecimento)
Hoje em dia é comum supor que o conhecimento é aquela utilidade manuseada
quando estão ao computador. Adentrar a
internet adquiriu tal alcance que faz lembrar o frisson do filme em três dimensões
dos anos cinquenta ou sessenta, quando as
pessoas iam ao cinema para se maravilhar
com a experiência dos óculos bicolores e
se arrepiar com as imagens espacializadas
que deles brotavam.
Vê-se por aí que, cada vez mais, se imagina a efetividade do conhecimento pelo
prisma da Web, como o quid emergente
através dos portais da rede de redes.
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Adota-se a suposição improvável de que
os juízos cognitivos puderam ser tratados
como projeções para fora de seu quadro psicossociológico (as mentalidades) ou que,
desse modo objetivados em esquemas que
se cristalizam, puderam ser separados de
toda a experiência apreendida e vivida.
Permitem que a efetividade do conhecimento seja confundida aos standards.
Quando não, é o mesmo frequentemente reduzido ao aspecto das habilidades e simplesmente manuseado como os próprios arquivos eletrônicos, que se podem administrar e
gerir pelo exterior, como qualquer recurso industrial de que se manejam as engrenagens.
Essa aproximação utilitarista do conhecimento pelo prisma da Web mostra-se
tanto mais insinuante que a Era da Automatização e das Máquinas Eletrônicas dá
primazia lógica ao conhecimento técnico
em muito elevado grau, de sorte que, como
protesta Georges Gurvitch i, todas as outras
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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manifestações do saber são influídas ao
ponto de tecnificar-se tanto quanto possível, sujeitadas que são na projeção de habilidades e de competências.

Contra a corrente da tecnificação do saber, que
impõe a primazia
da lógica sobre os
fatos sociais.

Posicionamento crítico justo em
razão de que
a união de
conhecimento técnico e de conhecimento
científico não se produziu efetivamente até
o século XX, e somente no setor limitado da
tecnologia, envolvendo o grau superior dos
experts e dos engenheiros.
O estudo da história das técnicas mostra
que, no primórdio do capitalismo, os conhecimentos técnicos se desenvolvem não em função das descobertas científicas, mas diretamente nas manufaturas e nas fábricas.
Em acordo com o aludido protesto de Gurvitch, e navegando contra aquela corrente da
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tecnificação do saber, que impõe a primazia da lógica sobre os fatos sociais , o so-

ciólogo examina o conhecimento a
partir da própria realidade social de
conjunto, sem adotar a subordinação
dos homens às máquinas e chamando a
atenção para o fato irredutível de que,
por trás dessa imagem de subordinação,
há gêneros e formas diferenciadas do
conhecimento variando com eficácia
em função dos Nós (Nosotros), dos
grupos, classes, sociedades globais.
Como sabem, até mesmo os filósofos
mais dogmáticos distinguem dois ou três
gêneros do conhecimento: o conhecimento
filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento técnico, que, como classes do
conhecimento, se impõe cada um como um
quadro de referência, eliminando assim o
dogma da validade universal dos juízos.
Daí falarem das verdades do conhecimento
técnico, as do conhecimento científico, as do
conhecimento filosófico.
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Este Trabalho
Neste trabalho, a elaboração tira proveito de obras anteriores do autor, seguintes: (a) "Comunicação e Sociologia" – Artigos Críticos, 2ª Edição modificada, Madrid,
Bubok, Junho 2011, 143 págs.; (b) “Cultura
e Consciência Coletiva – 2” (Junho 2009, ebook pdf 169 págs.)ii, e (c) “Psicologia e Sociologia” (Fevereiro de 2008, e-book pdf
158 págs.) as duas últimas publicadas na
Web da Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura – OEI iii.
O propósito agasalhado na presente obra
visa contribuir com a revalorização pedagógica da colocação do conhecimento em perspectiva sociológica, mediante comentários
críticos e observações de leitura e interpretação de bibliografia.
Ao longo dos Textos planejados serão examinados os resultados conseguidos por alguns
autores do século vinte muito pertinentes no
histórico da sociologia, especialmente em vista
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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de equacionar e solucionar o problema do coeficiente existencial do conhecimento e os tipos de sistemas cognitivos .
Além disso, ao longo da sequência
de textos que compõe o plano adotado na
parte final deste Texto - 1, grande parte
dos comentários reunidos na obra planejada versa sobre o posicionamento dos
opositores da disciplina e, em contrapartida, sobre a crítica ao preconceito contra a sociologia do conhecimento.

Finalmente, a elaboração da obra
se faz em volta de quatro eixos principais seguintes:

 o problema sociológico do
impacto da tecnificação;
 a indispensabilidade da
psicologia coletiva nos estudos sobre
o conhecimento;
 a constatação das variações do
saber como fato positivo;
 Caráter igualmente positivo da
influência dos simbolismos sociais e
mitologias.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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Esperam que as informações, análises e
os conteúdos sociológicos resultantes
deste ensaio despertem no leitor benevolente maior interesse para prosseguir suas
incursões nessa disciplina desafiadora que
é a sociologia e, ao chegar no final deste livro, encontre ele na orientação diferencial
aqui desenvolvida um caminho de reflexão
consistente para contra arrestar os efeitos
atomizadores das posições estranhas à defesa da sociabilidade humana.
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Etiquetas: coeficiente, compreensão,
comunicação, conhecimento, conjunto,
consciência, correlações, desenvolvimento, determinismos , dialética, estrutura
social, experiência humana, explicação, hierarquias múltiplas, ideologia, juízos, liberdade humana, mentalidade, obras, patamares, pluralismo, produção, psicologia
coletiva, psiquismo, quadros sociais, realidade social, regulamentações sociais, simbolismo social, símbolos sociais, sistemas
cognitivos, sociabilidade, sociologia, tecnificação, tecnologia, variabilidade.
Rio de Janeiro, Julho de 2013
- Jacob (J.) Lumier
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Introdução
Sociologia Do Conhecimento
Além do fato de que todo o conhecimento
é comunicável mediante os mais variados
símbolos sociais, a Era das técnicas de informação e comunicação faz ver que os problemas sociológicos não mais serão alcançados
sem levar em conta (a) o fato de que todo o
conhecimento implica uma mentalidade
coletiva e individual que lhe serve de base,
e (b) a constatação de que nenhuma comunicação pode ter lugar (integração no
conjunto) fora do psiquismo coletivo.

A tarefa primordial da sociologia do conhecimento é pôr em relevo as correlações entre os gêneros do conhecimento e os tipos de quadros sociais em que
são atualizados.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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Desta forma, com a autonomia relativa
dos níveis simbólicos da realidade social
(os níveis intermediários entre a infra e as
superestruturas, devidamente designados
os patamares de realidade social), a psicologia coletiva põe em relevo o nível dos
valores, das mentalidades e mais amplamente das obras de civilização.
A psicologia coletiva faz notar que o
fato do conhecimento em correlações
funcionais torna-se mais decisivo no estudo das estruturas a partir dos tipos de
sociedades que dão à luz o capitalismo
(séculos XVII e XVIII), onde, malgrado o
advento do maquinismo, o peso do saber
para o equilíbrio do conjunto não pode
ser minimizado e se impõe o reconhecimento dos níveis múltiplos de realidade social.
As correlações funcionais
Ainda que implique o conceito correlato
de "estruturas múltiplas", a constatação de
que a realidade social comporta níveis
múltiplos não dá base para o estigma de
rejeição dos determinismos sociais, como
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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representam alguns autores alheios à variabilidade iv. Pelo contrário. Tal constatação é alcançada em teoria determinística.
O estudo das obras de civilização dotadas
de recorrência como o direito, a moral, a educação, o conhecimento, a arte constituem os
diversos ramos da sociologia que partilham o
estudo do esforço coletivo como tendência
à realização de que tratam em conjunto
os determinismos sociais.
O reconhecimento da indispensabilidade da psicologia coletiva, por sua vez,
caracteriza a sociologia do conhecimento
como disciplina que se desenvolve juntamente com os demais ramos sociológicos
mencionados, especialmente com a sociologia da vida moral.
O fato de que todo o conhecimento implica uma mentalidade coletiva e individual
que lhe serve de base está a mostrar que a
realidade social é composta de níveis múltiplos dialeticamente interligados. A base
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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morfológica, os aparelhos organizados, os
modelos culturais e técnicos, as condutas
mais ou menos regulares, os papéis sociais,
as atitudes, os símbolos sociais, as condutas
novadoras, as ideias e valores coletivos, os
estados e atos mentais, com seus determinismos sociais diferenciais e específicos, se
interpenetram em um certo grau preservando-se tensos, sempre suscetíveis de entrar em conflito uns com os outros e de tornar-se, finalmente, antinômicos v.
Em consequência dessa dinâmica dos níveis múltiplos ou patamares de realidade soEm consequência dessa
dinâmica dos níveis múltiplos ou patamares de realidade social, o conceito de estrutura se revela dialético.

cial, o conceito de estrutura se
revela dialético,

já

que os atos não são projetados para fora, mas
permanecem em tensão, portanto irredutíveis
à objetivação nas obras de civilização com
seus padrões de reprodução.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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Desta forma, o ponto de vista diferencial
sobre o conceito de estrutura social põe em relevo o fato de o conjunto social dinâmico por
mais complexo que seja preceder, virtualmente ou atualmente, todos os equilíbrios, hierarquias, escalas. Essa visão de conjuntos
articulada na sociologia do conhecimento
procede de Saint-Simon vi, que apenas vê na
economia, na vida moral e na vida intelectual aspectos de uma atividade coletiva total; é a correspondência entre estrutura social, produção econômica, propriedade, regime político, ideias intelectuais e morais
assim como os seus conflitos possíveis que
interessam.
Os Juízos Cognitivos
Igualmente às disciplinas que estudam as
demais obras de civilização, e tendo em conta
que a especificidade de seu objeto sejam os juízos cognitivos – pretendem afirmar a verdade
sobre alguma coisa –, a sociologia do conhecimento se desenvolve em conjunto com as mesmas justamente porque pressupõe os juízos de
realidade.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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Os juízos cognitivos estão na base
das mais diversas habilidades, tais como
“utilizar uma chave para abrir ou fechar
portas”; “conduzir um automóvel no tráfego”, “identificar e classificar as músicas
que se deseja ouvir”, etc. Por sua vez, reconhecer uma pessoa diferente de si, descrever seus procedimentos, sua maneira de
ser e agir implicam os juízos de realidade.
Os juízos de realidade se referem ao
fato de que a realidade é sempre de alguém, e pode se afirmar em um quadro
social como minha, sua, nossa realidade;
como a realidade de outrem (dele), de um
grupo, de uma classe, de uma sociedade.
Embora se efetue mediante os símbolos
sociais, toda a comunicação social acontece em estado de realidade, e os indivíduos e os grupos, em seu conhecimento
perceptivo do mundo exterior vii, estão a
todo o momento formulando juízos de realidade para poderem comunicar.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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Assim, “utilizar
uma

chave

para

abrir ou fechar portas”, “conduzir um

Os juízos cognitivos estão na
base das mais diversas habilidades.

automóvel no tráfego” etc., implicam certamente os juízos cognitivos (no caso, a experiência de afirmar a verdade de que as portas são abertas e fechadas mediante a utilização de chaves), mas, implicam igualmente o reconhecimento de nossa realidade como viventes em uma civilização
técnica, que, em diferença dos tipos tradicional e carismático, Max Weber qualificou
como mentalidade racional (as coisas são
percebidas com o filtro das relações de
meios e fins), onde aquelas habilidades podem ter lugar.
Desta forma, em razão de pressupor um
juízo de realidade, base de eficácia das
obras de civilização como regulamentações sociais viii, decorre a mencionada definição da tarefa primordial da sociologia
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

26

Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 01
©2013 by Jacob (J.) Lumier

do conhecimento, a saber: pôr em relevo
as correlações entre os gêneros do conhecimento e os tipos de quadros sociais em que são atualizados ix.
Exigências e Desafios
Entretanto, sem levar em conta que a língua, a intervenção do conhecimento, e o direito espontâneo são as instâncias por via
das quais a consciência toma parte das forças produtivas em sentido lato e desempenha um papel constitutivo nos próprios quadros sociais (grupos, classes, sociedades), alguns influentes estudiosos de sociologia sistemática adotam uma orientação primordial ou exclusivamente comprometida previamente com o conhecimento técnico, especialmente em sua eficácia nas habilidades.
Representam um tanto apressadamente
que o objetivo de pesquisar o saber em correlações funcionais fora insuficiente, limitado ou tímido x . Sugerem que habilidades
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como “utilizar uma chave para abrir ou fechar portas” deveriam compor a prioridade
da disciplina devido à relevância da técnica.

Tudo indica, por contra, que a situação
não admite essa caracterização: não há
“timidez de objetivo” ao pôr em relevo as
correlações funcionais entre o saber e os
quadros sociais, antes pelo contrário.
É claro que a técnica compõe um setor
da práxis, mas o reconhecimento desse alcance serve ao sociólogo para tornar mais
precisa a descrição da tecnificação, sem reduzir esta última a uma projeção do maquinismo e das técnicas mecanizadas, nem
confundi-la à técnica em seu conjunto.
O conhecimento técnico é como se sabe
inspirado e penetrado pelo desejo de dominar os mundos da natureza, do humano e da
sociedade; desejo de manejá-los, manipulálos, comandá-los, a fim de produzir, destruir,
salvaguardar, organizar, planificar, comunicar e difundir.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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Sem embargo, as sugestões de método
devem ser oferecidas ao tomar em consideração as exigências básicas que, para
consolidar-se no domínio científico,
são
A língua, a intervenção do conhecimento, e o direito espontâneo são as instâncias por via das
quais a consciência
toma parte das forças produtivas em
sentido lato e desempenha um papel
constitutivo nos próprios quadros sociais
(grupos, classes, sociedades).

postas

de

modo recorrente
à sociologia do
conhecimento,
como

disciplina

positiva com base
empírica, subsidiária da teoria sociológica, a saber xi:
(1) Assinalar os
obstáculos

que

deve contornar ou superar para avançar
em seu desenvolvimento, quer se trate
de (1.1) oposições promovidas por filósofos da ciência ou psicólogos, (1.2) preconceitos filosóficos inconscientes, (1.3)
representações ou projeções de juízos de
valor que devem ser postos de lado;
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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(2) Explicitar sua capacidade para não
permitir tanto quanto possível que (2.1)
suas análises e interpretações venham a
sofrer de atomização pela diversidade dos
fatos e suas versões, (2.2) que suas teorias
se deixem fixar em postulados axiomáticos,
dogmatismos ou redundem em alegorias;
(3) Explicitar os problemas a que tal
disciplina é chamada equacionar, em especial
as variações do saber;
(4)

Demonstrar

em

especial

o

embasamento na realidade social e a eficiência
de suas descrições;
(5) Pôr em relevo a ligação aos
procedimentos dialéticos ao verificar que o
saber varia em função dos quadros sociais; em
razão do que poderá (6) reafirmar seu
reconhecimento como disciplina científica
específica,

indispensável

à

formação

intelectual, à tomada de consciência e ao

ensino, como é o caso da sociologia do
conhecimento.
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Na verdade, com o mencionado objetivo
de pôr em relevo as correlações funcionais entre o saber e os quadros sociais
busca-se atender à exigência de propor
explicações para as variações do saber no
processus de mudança social, que constitui a linha de pesquisa central a unificar
as principais metas da sociologia do conhecimento, a saber:
(1) Comprovar que o conhecimento é dotado
de efetividade social como sua característica
constitutiva;
(2) Comprovar que os tipos de quadros sociais atualizam certas classes e formas de conhecimento e participam de certos sistemas
cognitivos;
(3) que a intervenção do conhecimento na
realidade funciona eficazmente como uma regulamentação social;
(4) que essa funcionalidade pode ser observada, descrita, verificada e demonstrada em
análises qualitativas e quantitativas justamente a partir das variações do saber.
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Trata-se de colocar o conhecimento
em perspectiva sociológica mediante
uma pesquisa sobre o coeficiente social
do mesmo que, no caso da ciência, pode ser
medido através do alto peso específico das
organizações privadas e públicas no planejamento da pesquisa científica. Na época da
energia atômica e da eletrônica, a pesquisa
exige laboratórios ou organismos de investigação e experimentação com muito vasta
envergadura e extensão internacional.
Além disso, posto que o sociólogo descobre seus objetos de pesquisa na realidade social ela mesma, devem notar que o avanço
da colocação em perspectiva sociológica do
conhecimento revelou-se um fato transparente cada vez mais acentuado ao longo dos
séculos modernos, definitivamente assimilado na cultura do século XX, com o crescimento das organizações para a produção de
conhecimento científico e técnico.
A dimensão social do conhecimento
Não se pensa que a disciplina seja complicada. Basta chegar à aceitação da
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existência de conhecimentos coletivos
para que se transponha o umbral da
sociologia do conhecimento – sem qualquer exigência de esoterismo intelectual
para adentrar, embora haja condições
para chegar ao umbral da mesma.
O fato é que, exercendo a reflexão mediante
o diálogo e o debate em torno dos temas coletivos reais como os Nós (Nosotros), os grupos,
as classes, as sociedades, já atualizam em
modo especial uma mentalidade coletiva, já
se encontram em busca de colocar o conhecimento em perspectiva sociológica, já se defrontam ao problema sociológico do acordo
ou desacordo do saber e os quadros sociais.
Daí que a postura do sociólogo do conhecimento nada tenha a ver com “as ilusões introspectivas” com que, indevidamente, projetaram sobre a sociologia o problema epistemológico típico da Psicologia.
Embora seja reconhecido que os quadros
conceituais operativos da sociologia do conhecimento são passíveis de identificação
aos quadros sociais, é um equívoco avaliar
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isso negativamente e desconsiderar que essa
identificação em perspectiva procede de uma
dimensão mesma do conhecimento, de seu coeficiente social, e não de alguma pretensa estruturação ativa por parte do sociólogo,
muito menos alguma ilusão introspectiva.
Além de intervir através da experiência
e da experimentação, que são sempre essencialmente humanas e não apenas lógicas, e sofrem a influência do humano, o
coeficiente social do conhecimento intervém também através da conceituação,
a qual, geralmente, está avançada em face
da experimentação.
As variações do saber
A identificação em perspectiva aos quadros sociais é como disse uma dimensão do
próprio conhecimento que, todavia, além de
reconhecê-la e daí tirar seu procedimento
básico de análise e interpretação, o sociólogo compreende e a operacionaliza como
coeficiente existencial do conhecimento,
que inclui os coeficientes humanos (aspectos pragmáticos, políticos e ideológicos) e os
coeficientes sociais (variações nas relações
entre quadros sociais e conhecimento) xii.
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Desta forma, a colocação do conhecimento
em perspectiva sociológica favorece as ciências como atividade prática na medida em
que pode certamente propiciar a diminuição
da importância do coeficiente existencial do
conhecimento pela tomada de consciência.
Neste sentido, a sociologia é privilegiada como pesquisa empírica das variações
do saber. O sociólogo não inventa, mas elabora sobre a constatação de uma significação humana básica, a saber: a força de
atração do mundo dos produtos e demais
recursos e instrumentos que compõem a
base morfológica da sociedade. Os conjuntos práticos como disse não são inertes,
nem o mundo dos produtos uma "matéria
exterior" absolutamente heterogênea.
Do ponto de vista sociológico será restritivo (des)qualificar como não-humano o
mundo dos produtos e das infraestruturas
sem dispor em contrapartida da compreensão em psicologia coletiva do fenômeno
da reificação ou, mais amplamente, o fetichismo da mercadoria xiii.
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Os conhecimentos coletivos
A sociologia do conhecimento traz consigo
para dentro do campo sociológico a pesquisa em psicologia coletiva. Da mesma
forma que a introdução do problema da
consciência coletiva por Emile Durkheim
(1858-1917) acentuou essa ligação, a descoberta por Karl Marx (1818-1883) da realidade social por trás do fetichismo da mercadoria trouxe à luz o problema da dialética das alienações e com isto consolidou a
pesquisa em psicologia coletiva como aquisição sociológica.
Na consecução de seu objetivo complexo
e ousado de estabelecer correlações funcionais, que nada tem de um propósito tímido ou limiA variação verificada
tado,
para em função dos quadros
construir os sociais é a expressão
tipos de qua- mesma da existência
dros sociais de conhecimentos codo conheci- letivos como conteúdos cognitivos.
mento, a sociologia é chamada a se apoiar de mais em mais sobre a
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história das ideias e das ciências e das técnicas, seja no caso das classes sociais, com
suas hierarquias de classes xiv e formas de
conhecimento, ou no caso dos tipos de sociedades globais, com seus sistemas cognitivos.
A consecução desse objetivo é indispensável para pôr em relevo como disse o estudo
da variabilidade que, desde as ciências da
natureza como a botânica e a zoologia até a
atual biologia dos micro-organismos, é a
meta perquirida por todas as ciências e disciplinas científicas com base em pesquisa
empírica e descrições.
Como sabem, o estudo científico busca a
previsão dos fenômenos. No caso dos determinismos sociais, a previsão consiste em integrar os fatos particulares nos planos de
conjunto de um Nós (Nosotros), de um
grupo, de uma classe, de uma sociedade, com
o que chega-se à descrição do modo de operar a integração por um Nós (Nosotros), um
grupo, uma classe, uma sociedade em foco,
seu modo de ser e agir.
A sociologia desenvolve o estudo científico do conhecimento como fato social,
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isto é, verifica como disse a variação do conhecimento em função dos quadros sociais, o que pode ser feito em modo empírico
mediante o estabelecimento dos coeficientes sociais do conhecimento. Por sua vez,
estes constituem o critério científico seguro que dispõe a sociologia para explicar
um conhecimento humano no processo de
formação social e tomada de consciência
como tema coletivo real.
Daí insistir em descrever as variações do
saber em função dos quadros sociais. Será
mediante esse procedimento que a sociologia demonstra sua capacidade para descobrir os sistemas cognitivos atualizados
nesses quadros sociais e as tendências
cognitivas que lhes correspondem. Ademais, a variabilidade em função dos quadros sociais é a expressão mesma da existência de conhecimentos coletivos como
conteúdos cognitivos.
Relativismo sociológico
Em relação ao posicionamento que, diante
da orientação sociológica em não atribuir
valor ao conhecimento nem justificá-lo, reSociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

38

Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 01
©2013 by Jacob (J.) Lumier

presenta negativamente a sociologia do conhecimento como ceticismo e nihilismo supostamente voltado para invalidar todo o saber ou diminuir o seu valor, cabe pôr em relevo que o relativismo especificamente
sociológico está caracterizado na afirmação dos coeficientes existencial, humano e social do conhecimento, de tal
sorte que a sociologia do conhecimento é
liberada de qualquer a-priori filosófico,
e seu relativismo procede diretamente
das incertezas de todo o conhecimento
científico, tal como equacionadas na teoria microfísica do século XX.
A orientação relativista sociológica argumenta contra o preconceito de que os juízos
especialmente cognitivos devem ter validade
universal: “a validade de um juízo não é
nunca universal, já que se refere a um quadro
de referência preciso” – cuja multiplicidade
frequentemente corresponde aos quadros sociais. “Se a verdade e os juízos fossem sempre
universais, não poderia estabelecer-se uma
distinção nem entre as ciências particulares,
nem entre os gêneros do conhecimento” (não
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se poderia falar, neste último caso, de “classes do conhecimento”), notando-se que até
mesmo os filósofos mais dogmáticos distinguem dois ou três gêneros do conhecimento:
o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento técnico”, que, como
classes do conhecimento, se impõe cada um
como um quadro de referência, “eliminando
assim o dogma da validade universal dos juízos. Daí falarem das verdades do conhecimento
técnico, as do conhecimento científico, as do
conhecimento filosófico.

Sem embargo, o relativismo sociológico vai mais longe em seu antidogmatismo e ultrapassa inclusive os posicionamentos formalistas que, conformados aos
modelos de doutrinas lógicas ou matemáticas aceitam os raciocínios axiomáticos
em teoria sociológica.
Devem notar inclusive o alcance da sociologia do conhecimento para acentuar a relativização das objetivações dos conceitos
sociológicos, como, por exemplo, o conceito
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de “grupo de referência” nas teorias formalistas de estratificação social, que seria um
grupo chamado “a formular e sancionar as
expectativas das posições que definem”

xv .

Mediante a sociologia do conhecimento, tal
enunciado só valerá de maneira relativizada ou mediada pela situação conjuntural
de um quadro social e não por força direta
da objetivação desses grupos.
A análise estrutural não deve ser separada das análises históricas.
A orientação de Max Scheler

Certamente, não se trata aqui apenas do
conhecimento científico, mas de todo o juízo que pretenda afirmar a verdade sobre alguma coisa. Por conhecimento devem entender os atos mentais em que se combinam
a experiência imediata e mediata em diferentes graus com o juízo.
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O reconhecimento da autonomia
do significado em relação ao significante como fato social, como
qualidade apreendida em con-

texto de dependência de um
grupo, de uma classe ou de uma sociedade global, configura a criação
de relações com o próprio significado autônomo, isto é, as relações
com os outros grupos;

Neste marco, cabe assinalar o aproveitamento da orientação de Max Scheler, a fim
de explicitar a procedência histórica e intelectual da pesquisa do conhecimento em
correlações funcionais com os tipos de quadros sociais, especialmente os tipos de sociedades globais construídos com base
em materiais historiográficos.
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Esse notável pensador insistiu no fato
de a cada tipo de sociedade, a cada grupo,
a cada ligação social, a cada era de civilização, se oferecer um setor diferente do
mundo infinito dos valores e do “logos”,
assim como uma ordem das realidades
com particular relevo - conduzindo à necessidade da colaboração de todos os quadros sociais e de todos os indivíduos para
chegar a uma visão de conjuntos

xvi.

Por essa via, Max Scheler foi levado a
duas descobertas fundamentais para toda
a sociologia do conhecimento: (a)- a multiplicidade dos gêneros de conhecimento e,
(b)- a diferente intensidade de ligação entre esses gêneros de conhecimento e os
quadros sociais. O conhecimento tomado
desde sua tendência a ser coletivo pode definir-se como “participação de uma realidade a uma outra” sem que nesta outra se
produza qualquer modificação

xvii .

Daí,

contrariando a orientação “causalista” do
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pioneiro Karl Mannheim

xviii

, fundador

desta disciplina, e seus importantes seguidores, se chega à formulação propriamente sociológica de que: (a) - a relação
entre quadro social e conhecimento não é
geralmente uma ligação causal; (b) - não
se pode afirmar nem que a sociologia do
conhecimento institui a realidade social
como causa e o conhecimento como efeito,
nem que o conhecimento, como tal, age
como causa sobre os quadros sociais.
Por isso a colocação do conhecimento
em perspectiva sociológica nada tem a ver
em si própria com a afirmação de que um
conhecimento é uma projeção ou um epifenômeno de um quadro social, ou ainda que
é uma superestrutura ideológica.
Trata-se, afinal, de verificar a coerência
de um conhecimento; trata-se da procura
de correlações funcionais entre os quadros
sociais e o conhecimento; trata-se de um
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estudo explicativo que não levanta a questão do condicionamento de uns em relação
ao outro, mas limita-se a verificar seu paralelismo. Sob esse paralelismo posto em
destaque pelas correlações funcionais podem surgir, ademais da dependência ao
mesmo fenômeno social total (Gurvitch), as relações entre o simbolizado e o
simbolizante xix.
Quer dizer, dessa dependência configurando uma realidade particularmente
qualitativa e contingente em mudança, decorre que a afirmação do significado em
sua autonomia relativa a respeito do significante - ou do simbolizado a respeito do
simbolizante (conteúdo apreendido, como
os valores e os ideais) - seja também a antecipação no presente de um tempo futuro,
seja também “um futuro atual” xx : o saber
em correlações funcionais é sempre
prospectivo, é lançado para adiante, é
o saber que alguém está a usar para se
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orientar no mundo, portanto em vias
de se fazer (o contrário de estar feito).
Rio de Janeiro, Julho de 2013
Jacob (J.) Lumier
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CAPÍTULO 1:

É a tomada de
consciência do papel que desempenha
no conhecimento a
equação existencial
que pode fazer
avançar os critérios precisos de
análise e explicação
sociológica.

CONHECIMENTO E REALIDADE

O ensinamento proposto

na

sociologia
do conhecimento

faz

depreender que a
influência dos simbolismos sociais e
mitologias que compõem a equação existencial xxi não pode mais ser vista como a
origem das ilusões e dos erros que poderiam ser evitados (posicionamento característico tanto de Freud quanto de
Marx). Tal preconceito contra a intenção humana valorativa acontece mais
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quando se impõe um antagonismo excludente entre infra e superestrutura
ou se representa uma relação de causa
e efeito opondo necessariamente os
quadros sociais e o conhecimento.
Embora trazendo uma limitação social do campo de visão, o coeficiente
humano do conhecimento revela ao
mesmo tempo aspectos ou setores
desconhecidos da realidade e da verdade em sua variedade infinita.
Desta forma, a sociologia do conhecimento faz aceitar a evidência no trabalho
intelectual de que o compromisso inelutável de qualquer existência em situações
sociais múltiplas e antinômicas (incluindo a chamada “intenção humana valorativa”), não pode ser posto em relevo,
não pode ascender à percepção ou à tomada de consciência senão graças aos
procedimentos dialéticos operativos da
reciprocidade de perspectiva, implicando
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a tomada de risco para a realização da
obra do conhecimento.
É a tomada de consciência do papel
que desempenha no conhecimento a
equação existencial que pode fazer
avançar os critérios precisos de análise e explicação sociológica.
Um dilema na história do século XX

Na história intelectual do século XX, a sociologia do conhecimento é uma disciplina
diferencial que passou e provavelmente
atravessa ainda um dilema de “ser ou não
ser”. Por um lado, é admitida como disciplina específica só para ter negado sua relevância pedagógica como conhecimento científico em face de um formalismo cultivado nos meios epistemológicos que exageram como necessário o postulado da refutabilidade de todo o conhecimento científico
xxii.

Por outro lado, nossa disciplina fica ini-
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cas das novas classes médias, em que a educação, o interesse e o valor do conhecimento, sobretudo o conhecimento técnico e
o conhecimento político, são colocados em
planos elevados pelos sociólogos.
Se o primeiro aspecto desse dilema nos
coloca na discussão metodológica xxiii e
nos chama ao estudo dos procedimentos
da explicação em sociologia, no segundo
aspecto há algo paradoxal bem marcado
se considerarmos que, como é sabido, foi
justamente a valorização da educação e
do conhecimento, requeridos pelos públicos políticos em ascensão nos anos de
1920, que motivou o notável Karl Mannheim (1893 – 1947), fundador da nossa
disciplina xxiv, para promover a sociologia
do conhecimento como diferenciada.
De maneira análoga, seria de esperar
que a maior importância do conhecimento
e da educação para a estrutura das nossas
sociedades em regime de capitalismo organizado, sobretudo a partir dos anos de
1960, servisse de estímulo aos sociólogos
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para fazer avançar os estudos diferenciados da sociologia do conhecimento como
disciplina científica especial.
Todavia não é isso que se viu, e sim a
imbricação dispersa dessa disciplina enriquecendo as inúmeras e esclarecedoras
análises sistemáticas das novas classes
médias como quadros sociais (basta consultar a bibliografia oferecida por Norman Birnbaum em seu importante livro
propalado ao final dos anos de 1960 “A
Crise da Sociedade Industrial) xxv .
Mas não é tudo. Em relação ao aspecto
negativo do problema da objetivação da cultura como produto cultural, impondo por
força dos meios de comunicação de massa
mais do que um hiatus, “… um abismo entre
os homens e os significados” xxvi, deixam passar inteiramente despercebido que o reconhecimento da autonomia do significado
em relação ao significante, como fato social
— isto é, num contexto de dependência de
um grupo, de uma classe ou de uma socieSociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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dade global – configura a criação de relações com o próprio significado autônomo,
as relações com os outros grupos; configura a manifestação levando a uma interpretação, a uma funcionalidade ou a uma
atitude revelando a afirmação de uma
forma de sociabilidade, um Nós (um Nosotros, em Espanhol) – como tomada de
consciência, referida não só aos obstáculos, mas igualmente aos próprios determinismos sociais, ou, como nos diz Georges
Lukacs “… o cidadão normal vê sua profissão como se fosse uma ruela de uma imensa
engrenagem” xxvii.
 Quer dizer, se o mundo como significado fora transposto a uma distância
muito vaga das vidas das pessoas, devem
considerar uma falsa aparência já que a
criação de sociabilidade, a criação coletiva de relações com (com os outros
grupos e com toda a série de objetos e imagens correlatos) afirma o reconhecimento
implícito dessa autonomia do significado
como tomada de consciência dos determinismos sociais (as engrenagens), malgrado o suposto mal estar que a aparente
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falta de significado nas organizações complexas pudera impressionar.
A primazia lógica da técnica
Certamente, nesses determinismos sociais, nessas engrenagens, não estão excluídos os traços do capitalismo organizado e dirigista notado na segunda metade do século XX, tais como a sujeição
dos homens e dos grupos às máquinas, a
destruição das estruturas sociais e das
obras de civilização por técnicas cada vez
mais independentes, a negação dos direitos dos cidadãos de todas as categorias
(produtores e consumidores) de governarem-se a si mesmos e de controlar todo o
poder que se os imponha.
Tanto mais que, como sabem, a era da automatização e das máquinas eletrônicas dá
primazia lógica ao conhecimento técnico em
um grau tal que, “todas as outras manifestações do saber são influídas ao ponto de tecnificar-se tanto quanto possível” xxviii.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

54

Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 01
©2013 by Jacob (J.) Lumier

As próprias ciências humanas são comprometidas gravemente com as gigantescas
organizações de sondagens da opinião pública, de estudos de mercado, etc., as quais
apenas se limitam à mecanização e à tecnificação das relações humanas e dos problemas reais que suscitam a vida mental e a
vida social atuais, com o objetivo de subordiná-los aos esquemas prefixados, muito ao
gosto dos defensores da lógica simbólica”,
que, espelhados no mencionado Wittgenstein, tecnificam o saber xxix.
Arquivos eletrônicos
Hoje em dia é comum supor como sabem
que o conhecimento é aquela utilidade manuseada ao computador. Quando refletido,
aparece frequentemente confundido aos
próprios arquivos eletrônicos que se podem administrar e gerir pelo exterior como
qualquer recurso industrial. Vê-se cada
vez menos seu caráter humano, como se a
linguagem pura dos algoritmos houvesse
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gerado o simbolismo vazio de uma sintaxe
lógica prévia, elaborada como exigência suposta indispensável para aceder ao conhecimento à maneira do influente Wittgenstein (1889 – 1951), já citado.
Navegando contra essa corrente da tecnificação do saber impondo a primazia da
lógica sobre a realidade social, cabe insistir que o sociólogo examina o conhecimento
a partir da própria realidade social de conjunto, sem adotar a subordinação dos homens às máquinas e chamando a atenção
para o fato de que, por trás dessa imagem
redutiva, há gêneros e formas diferenciadas do conhecimento variando com eficácia em função dos Nós, grupos, classes e
sociedades globais.
A visão de conjuntos
Essa orientação pode ser bem compreendida quando se tem em conta a constatação de que as fronteiras entre o fisiológico,
o psicológico e o social desde o ponto de
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vista dos novos conhecimentos metodológicos no século XX tornaram-se essencialmente instáveis. Veio a ser repelida toda a
tentativa em separar a tensão para o individual, para o interpessoal, para o coletivo – o
Meu, o Teu e o Nosso –, posto que essas tensões se encontrem inseparavelmente vinculadas à interpenetração entre os Nós (Nosotros), os agrupamentos sociais particulares,
as sociedades globais.
O fisiológico e o psicológico
Do ponto de vista do realismo sociológico a iniciativa de Gurvitch visando constituir e estabelecer o conceito sociológico
de Fenômenos Psíquicos Totais em complementação dialética ao conceito de Fenômenos Sociais Totais, descoberto este último como já mencionado por Mauss e
Durkheim, tem dois motivos provenientes
da análise filosófica, seguintes: (a) – atender à recomendação formulada por Dilthey
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para que se pusesse em obra uma psicologia verdadeiramente descritiva no âmbito
da análise dos fatos culturais, cujo caráter
intuitivo fez sobressair, como já mencionado xxx; (b) – levar em conta, ou melhor,
buscar um desdobramento analítico e operativo à constatação assinalada igualmente
por Dilthey de que no seu dizer “às relações
permanentes dos atos psíquicos de um ser
humano com os de outro estão conjugados
sentimentos permanentes de copertinência”
(e não somente uma fria representação dessas relações) xxxi.
Notem que a importância das análises filosóficas de Dilthey para a sociologia foi reconhecida expressamente pelo próprio Gurvitch ao remarcar que a fundamentação dos
tipos sociológicos se beneficiou do conhecimento de que as totalidades humanas são
apreendidas por intuição, e não apenas dependentes da interpretação abstrata do
sentido interno das condutas, como pretendeu Max Weber xxxii.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

58

Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 01
©2013 by Jacob (J.) Lumier

Nos termos de Gurvitch “a apreensão das
totalidades de que Dilthey já tinha falado antes de Mauss” é suficiente (para chegar aos
tipos sociológicos) já que implica a apreensão de significações enxertando-se por vezes
nessas totalidades e fazendo parte delas. E
Gurvitch não diminui a importância desta
análise de Dilthey estabelecendo a noção de
compreensão. Faz sobressair o alcance dessas significações apreendidas e como tais
oferecendo-se à interpretação dos tipos sociológicos, especialmente no âmbito dos
problemas das civilizações estudados nos
respectivos ramos da sociologia (sociologia
do conhecimento, do direito, da arte, da religião, da moral da educação).
Sem embargo, é para a afirmação da alta
relevância metodológica da apreensão das
totalidades que Gurvitch quer chamar a
nossa atenção ao mencionar a noção de “homem total”, notada primeiro em Marx e mutatis mutandis em Mauss xxxiii , como a primeira pista da necessidade de um conceito
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como o de fenômenos psíquicos totais em
sociologia, pensado em estreita ligação com
os fenômenos sociais totais.
Tanto é assim que a utilização dessa noção de homem total em Gurvitch, na esteira
de Marx, atende a um duplo protesto metodológico marcante no século XX, seguinte:
primeiro – a recusa da construção abstrata
e arbitrária do homem econômico ou do
homem político, ou do sujeito individual do
direito, ou ainda do homem que joga, que
conhece, ou do homem agente moral, afirmando-se, então, contra essas construções
abstratas e arbitrárias a presença efetiva
do homem que existe na realidade como
sendo tudo isso e mais ainda; segundo: a recusa da identificação do homem à sua vida
mental esquecendo que o homem é igualmente um corpo, um organismo fisiológico
e um participante nas sociedades, nas classes sociais, nos agrupamentos sociais particulares, nos Nós, enfim, nos próprios fenômenos sociais totais.
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Desta sorte, as fronteiras entre o fisiológico, o psicológico e o social desde o ponto de
vista dos novos conhecimentos metodológicos no século XX tornaram-se essencialmente
instáveis, acentuando a imensa dificuldade
para se definir o que se entende por psíquico
e acrescentando um tópico de alta relevância
para a argumentação em favor do conceito
de fenômenos psíquicos totais xxxiv.
O psíquico em fluxo
Ao afirmar a realidade da vida psíquica
em um fluxo é repelida toda a tentativa em
separar a tensão para o individual, para o
interpessoal, para o coletivo – o Meu, o Teu
e o Nosso –, posto que essas tensões se encontrem inseparavelmente vinculadas à interpenetração entre os Nós (Nosotros), os
agrupamentos sociais particulares (incluindo aí o Estado como bloco de localidades),
as sociedades globais.
Tal separação metodológica é repelida
para ultrapassar sua consequência nefasta
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que leva a dissolver a noção da própria
consciência, cuja consistência é posta ao
afirmar-se em realidade precisamente na
interferência mútua e nas relações dialéticas entre as três direções para o Meu, para
o Teu, para o Nosso.
Além disso, o erro em separar a tensão
para o individual, para o interpessoal,
para o coletivo – o Meu, o Teu e o Nosso –
atinge o patamar das obras de civilização
que por esse erro também sofrem destruição, notadamente os símbolos sociais de
toda a ordem, pelos quais a consciência se
manifesta: quer dizer, dissolve-se o aspecto de expressões simbólicas do Meu, do
Teu, do Nosso, pelos quais estas palavras
servem de critérios para alcançar a realidade da consciência e para descrevê-la.
A observação do fluxo da vida psíquica
efetivamente experimentada – vale dizer o
fenômeno psíquico total (Gurvitch)– mostra o seguinte: (a) – que não existem como
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elementos separados uma consciência individual, nem uma consciência de outro,
nem uma consciência coletiva; (b) – que,
nesse fluxo da vida psíquica, existem acentuações do Meu (construídas metodologicamente como uma direção para a consciência individual), existem acentuações do
Teu e da comunicação com o outro (construídas como a consciência do estados interpessoais) e existem as acentuações do
Nosso (construídas como uma direção
para a consciência coletiva e caracterizando a mentalidade coletiva).
Além disso, para pôr em relevo o paralelismo entre o que se passa no indivíduo e o
que se passa na realidade social é preciso
considerar o seguinte: (1) – que a consciência individual, a consciência interpessoal e a
consciência coletiva, sendo imanentes uma
à outra em intensidade variável conforme
as circunstâncias, conforme os quadros sociais e os seus tipos de estruturas e de conjunturas devem ser elas confrontadas ao
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mesmo nível em profundidade com os quadros sociais nos quais se incrustaram; (2) –
que uma análise dessa confrontação metodológica no estudo das manifestações de sociabilidade põe em relevo o seguinte: (2.1) –
que os três graus em profundidade dos Nós
(Massa, Comunidade, Comunhão) tomados
como quadros sociais e como as consciências coletivas correspondentes admitem
como lhes sendo paralelos três graus em
profundidade do Eu; (2.2) – que às pressões
que exercem na realidade social a massa sobre a comunidade e a comunidade sobre a
comunhão corresponde a pressão que o homem da massa exerce no foro íntimo sobre
o homem da comunidade e à que o homem
da comunidade exerce igualmente no foro
íntimo sobre o homem da comunhão.
Tal é o caso do paralelismo completo, simétrico, entre o que se passa no indivíduo e
o que se passa na realidade social. Daí falarse de uma correspondência possível entre o
indivíduo e a sociedade sob o aspecto da
mentalidade individual e da mentalidade
coletiva, reciprocidade de perspectiva essa
que permanece frequentemente ignorada.
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Por tratar-se de questão de fatos e exclusivamente de fatos, Gurvitch admite que a
constatação do paralelismo simétrico entre
o que se passa no indivíduo e o que se passa
na realidade social não anula a necessidade
de perscrutar em pormenor as relações de
fatos entre o coletivo e o individual.
Deve-se igualmente aplicar os procedimentos operativos dialéticos por complementaridade, implicação mútua, ambiguidade, polarização e reciprocidade de perspectiva ao estudo empírico dessas relações
entre o coletivo e o individual. A aplicação
desses procedimentos operativos pode levar a apreender segundo Gurvitch todas as
sinuosidades efetivas das interpenetrações
e dos conflitos sempre relativos, mas sempre possíveis entre o social e o individual.
A cultura da tecnologia
O constante crescimento e expansão da
técnica moderna para além dos muros das
fábricas levanta o problema sociológico do
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impacto da tecnificação sobre as obras de
civilização, tomadas em sua eficácia nas regulamentações propriamente sociais como
o direito, o conhecimento, a vida moral, a
educação, a arte, e até sobre a religião.
Em consequência, para atender o interesse
atual nessa matéria, o estudo da sociologia do
conhecimento deve começar por situar a mirada do sociólogo em face de tal impacto.
De fato, a cultura da tecnologia como fenômeno social global que consagra o princípio da virtualidade real xxxv leva ao surgimento da sociedade de informação. Na medida em que se trata de apreensão do ciberespaço como redes de redes, a cultura da
tecnologia dá expressão ou reflete o processo da sociedade de informação e o faz
voltada para a indústria cultural que é mais
antiga, vem dos anos vinte, um dos setores
dessa cultura da tecnologia ora em inelutável expansão desde os anos cinquenta.
Surgida com o desenvolvimento tecnológico, a sociedade de informação é
uma unidade coletiva cuja obra a realizar é igualmente o desenvolvimento das
tecnologias da informação.
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

66

Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 01
©2013 by Jacob (J.) Lumier

Nesse quadro, as relações entre as tecnologias e as sociedades dão lugar a um sistema que, conforme assinalou Vicente Ortega em artigo da revista TELOS datado de
2004, articula os três âmbitos mencionados por Arnold Pacey no livro The culture
of technology, publicado en 1983, seguintes “ el científico-técnico, el organizacional
y el cultural. El primero incluye el conocimiento científico-técnico experimental, los
procedimientos y habilidades técnicas, las
fuentes de energía, los recursos naturales,
las máquinas, aparatos y herramientas, etc.
El segundo ámbito engloba los conocimientos y las actividades económicas y empresariales, sindicales y profesionales, las administraciones públicas y organizaciones deconsumidores y otros aspectos parecidos
propios del mundo de la economía,los servicios y la gestión. Por último, el ámbito cultural comprende aspectos más generales e
indefinidos como los fines, los valores las
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creencias, las costumbres, las ideas de creatividad, riesgo, progreso, etc., que constituyen el caldo de cultivo predominante en una
determinada sociedad”.

A Sociedade de redes de informação
Do ponto de vista assim localizado, a sociedade de redes de informação aparece
como instância do “desarrollo tecnológico
sostenible de las tecnologías de la Información”, sendo representada em seus fins
ideais (1)-como foco de “nuevos tipos de información y nuevos servicios que contribuyen a un cambio de hábitos culturales que
tienden a modificar los comportamientos
sociales”; (2)-como un “estadio del desarrollo de la sociedad caracterizado por la capacidad de sus miembros –individuos, organizaciones e instituciones– para crear, procesar, comunicar, obtener y compartir libremente cualquier tipo de información, en
cualquier lugar y en cualquier momento”;
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

68

Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 01
©2013 by Jacob (J.) Lumier

(3)- a que se conjugam, como necessárias,
“las infraestructuras, sistemas y servicios
de telecomunicaciones e informática, es
decir las tecnologías propriamente ditas”xxxvi. Portanto, a sociedade de informação, em seu caldo de cultivo, afirma uma
ideologia ou um discurso como expressão
de seu vínculo estrutural e recíproco ao
desenvolvimento das tecnologias da informação. É desse “caldo de cultivo” que,
como veremos adiante, participa a teoria
de comunicação social na medida em que,
por sua vez, se afirma dentro da sociedade de informação e não vê as sociedades além desta, como o pluralismo cultural e linguístico, por exemplo, que escapa
ao seu domínio.
Comunicação Social e Ciberespaço
Todavia é preciso levar em conta que a
apreensão do ciberespaço, base dessa cultura da tecnologia, não se dá indiferentemente aos conteúdos sociais comunicados,
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aos temas percebidos (como as próprias relações entre tecnologias e sociedades), às
línguas ou às significações nelas e por elas
apreendidas (as criações e os produtos segregados no ciberespaço, como virtualidades reais, desdobram-se desses conteúdos,
desses temas percebidos, ainda que se
possa observar o surgimento da atividade
de “conteudista de software”, invertendo
aparentemente a ordem das funções, mas
consagrando a prioridade e a anterioridade
dos conteúdos comunicativos).
A Teoria de Comunicação Social,
como discurso da cultura da tecnologia voltado para apreciar as situações surgidas nas
redes de redes, trata seu objeto (a mensagem, o mediu, a mídia) sem considerar as
línguas em que as informações são comunicadas em texto, nem a determinação que a
particularidade das línguas impõe aos conteúdos ou constitui os conteúdos. Dá por suposto que a língua dos conteúdos informativos é tão formal ou indiferente quanto os algoritmos da linguagem tecnológica ou digital que constitui o mediu (software, por ex.).
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Supõe um monismo da língua nas informações. Neste sentido, a recolocação do tema e
do problema das relações entre tecnologias
e sociedades, acentuando o aspecto da variedade nessas relações, passa pela discussão
sobre a Teoria de Comunicação Social em
face do pluralismo cultural e linguístico.
Note-se que do ponto de vista do pluralismo há uma relativa autonomia dos conteúdos, sendo legítimo tratar ou classificar
as informações desde o aspecto temático e
distinguir assim, por diferença da sociedade de informação à qual estão ligadas
como as suas regiões diferenciais, as sociedades do saber, nas quais os conteúdos informativos são realçados nas classificações
variadas, em face dos critérios exclusivamente tecnológicos ou das situações econômicas típicas resultantes das dinâmicas
das redes de redes na Internet.
Seja como for, cabe repetir que, para além
dos arquivos eletrônicos que se podem administrar e gerir desde o exterior como
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qualquer recurso industrial, há gêneros e
formas diferenciadas do conhecimento variando com eficácia em função dos Nós, grupos, classes e sociedades globais.

NOTA COMPLEMENTAR 01
Um filósofo formalista da ciência de alto
porte como Karl Popper, atribuindo-lhe
equivocadamente um estatuto de disciplina
exclusivamente causal, nos diz que nada ou
muito pouco a sociologia do conhecimento
teria para ensinar. Em suas palavras: …“ podemos aprender acerca da heurística e da
metodologia e até a respeito da psicologia da
pesquisa, estudando teorias apresentadas
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pró e contra elas, mais do que por qualquer
abordagem direta behaviorista ou psicológica ou sociológica”, cf: Popper, Karl: ‘Conhecimento Objetivo: uma abordagem evolucionária’, tradução Milton Amado, São
Paulo/Belo Horizonte, EDUSP/editora Itatiaia, 1975, 394 pp, traduzido da edição inglesa corrigida de 1973 (1ªedição em Inglês: Londres, Oxford University Press,
1972); pág.116.
NOTA COMPLEMENTAR 02
Veja sobre a crítica à tecnificação do saber a obra de Gurvitch Georges (18941965), especialmente: “Los Marcos Sociales Del Conocimiento”, Trad. Mário Giacchino, Monte Avila, Caracas, 1969, 289 pp.
(1ª edição em Francês: Paris, Puf, 1966).
Veja págs. 230 sq.
Do mesmo autor e sobre os assuntos comentados neste trabalho devem consultar
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as seguintes obras: (1) “Determinismos Sociais e Liberdade Humana: em direção ao estudo sociológico dos caminhos da liberdade”,
trad. Heribaldo Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., traduzido da 2ª edição
francesa de 1963. (1ª edição em Francês:
Paris, PUF, 1955). (2) “Études sur les Classes
Sociales”, Paris, Gonthier, 1966, 249 pp., Col.
Médiations (1ª edição em Francês: Paris,
Centre de Documentation UniversitaireCDU, 1954). (3) “Dialectique et Sociologie”,
Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science. (4) “A Vocação Atual da Sociologiavol.I : na senda da sociologia diferencial”, tradução da 4ªedição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 587
págs. (1ª edição em Francês: Paris, PUF,
1950). (5) “A Vocação Atual da Sociologia –
vol.II: antecedentes e perspectivas”, tradução
da 3ª edição francesa de 1968 por Orlando
Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. (1ª
edição em francês: Paris, PUF, 1957). (6)
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“Objeto e Método da Sociologia”, in Gurvitch
et al.: Tratado de Sociologia-vol.1, trad. Ana
Guerra, revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964, pp.15 a 50, 2ª edição corrigida (1ª edição em Francês: Paris,
PUF, 1957). (7) “Breve Esboço da História da
Sociologia”, no mesmo Tratado de Sociologia-vol.1, trad. Rui Cabeçadas, pp. 51 a 98.
(8) Problemas de Sociologia Geral: sociologia em profundidade, microssociologia,
agrupamentos particulares e classes sociais,
as estruturas sociais, as sociedades globais
e os tipos de suas estruturas, as regras da
explicação em sociologia: as variações das
fórmulas do determinismo sociológico, no
mesmo Tratado de Sociologia - vol.1, tradução Alberto Ferreira, pp. 219 a 345. (9) “Problemas de Sociologia do Conhecimento”, in
Gurvitch et al.: “Tratado de Sociologia-vol.2”,
trad.: Ma. José Marinho, revisão: Alberto
Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968,
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págs.145 a 189 (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1960).
***

NOTA COMPLEMENTAR 03
Lembrem que, depois da tecnificação
avançada da filosofia introduzida pelo
“Tractadus

Logico-Philosophicus”,

de

Wittgenstein, o leitor de filosofia viu-se
obrigado a saber manejar uma combinatória prévia com mais de trinta símbolos de
uma “sintaxe lógica”, só para acessar as proposições e começar sua leitura. [cf. Wittgenstein, Ludwig (1889 -1951) : « Tractadus

Logico-Philosophicus »,

Tradução

Pierre Klossowski, Introdução Bertrand
Russel, Paris, Gallimard, 1961, 177 págs. 1ª
edição em Alemão: 1921]. Sem o conheci-
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mento antecipado dessa técnica especialíssima de enunciação, torna-se impossível ao
leitor entrar em contato com a filosofia e
com a investigação do objeto oculto de que
se ocupa toda a ciência. Sem embargo, essa
tendência para a tecnificação da filosofia
deve ser situada no quadro da tecnocracia,
e o sociólogo se opõe com firmeza à tecnocratização, não apenas sobre os conhecimentos e as regulamentações sociais, mas
sobre as relações humanas (relações com
outrem).
Além disso, com esse posicionamento, a
sociologia faz par com o existencialismo de
diferentes tendências, já que o existencialismo constituiu uma tentativa de resistência, em nome do Eu, do Outro, das coletividades concretas, à tecnificação da filosofia.
A oposição de Gurvitch à tecnocratização
pode ser notada com clareza em sua análise
crítica contundente da doutrina dos “Managers”, de Burnham (ver “A Vocação Atual da
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Sociologia”-vol.II, pp.489 a 523, op.cit.; ver
“Los Marcos Sociales del Conocimiento”,
p.228 e p.233, op.cit.).
***
NOTA COMPLEMENTAR 04
Em 2001, já encontramos a boa formulação da virtualidade real, seguinte: “La especificidad de Internet es que constituye la
base material y tecnológica de la sociedad
red, es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que permite el desarrollo
de una serie de nuevas formas de relación
social que no tienen su origen en Internet,
que son fruto de una serie de cambios históricos pero que no podrían desarrollarse sin
Internet. Esa sociedad red es la sociedad que
yo analizo como una sociedad cuya estructura social está construida en torno a redes
de información a partir de la tecnología de
información microelectrónica estructurada
en Internet. Pero Internet en ese sentido no
es simplemente una tecnología; es el medio
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de comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría. Internet es el
corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas
de relación, de trabajo y de comunicación. Lo
que hace Internet es procesar la virtualidad
y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad
en que vivimos”. Ver: Castells, Manuel:“Internet y la Sociedad Red”.
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Curso de Sociologia do Conhecimento- Texto 01
- Jacob (J.) Lumier

Anexo: Conhecimento e Sociologia
Um Tópico em torno da contribuição de Henri
Lefebvre para a sociologia do conhecimento.

Para dimensionar o alcance da sociabilidade humana no conhecimento, cabe lembrar as constatações de Durkheim (18581917) em favor da sociologia, seguintes: “as
categorias lógicas são sociais em segundo
grau… não só a sociedade as institui, mas
constituem aspectos diferentes do ser social
que lhes servem de conteúdo… O ritmo da
vida social é que se encontra na base da categoria do tempo; é o espaço ocupado pela sociedade que forneceu a matéria da categoria
do espaço; fora a força coletiva que criou o
protótipo do conceito de força eficaz, o elemento essencial da categoria de causalidade… O conceito de totalidade é, afinal, a
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forma abstrata do conceito de sociedade”
xxxvii .

De fato, em acordo com esta orientação,
na explicação dos fatos e estruturas sociais o
sociólogo descreve e aplica os diversos procedimentos dialéticos de intermediação que
encontra na própria realidade social descoberta, para fazer ressaltar o acordo ou desacordo do conhecimento em correlações funcionais com os quadros sociais.
Essa atitude de descrever correlações exclui qualquer “invencionismo” e não induz a
“deformação” alguma, mas pode certamente
favorecer a diminuição da importância do coeficiente existencial do conhecimento pela
tomada de consciência.
A liberdade humana de escolha, decisão ou
de criação, antes de se limitar ao indivíduo, em
particular ao sociólogo, se afirma também nas
manifestações coletivas as quais estruturam elas
mesmas a realidade social que, por essa razão
não pode ser mais do que descoberta pelo sociólogo (e não inventada).
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►Antes de prosseguir descrevendo essa via
de compreensão do conhecimento em correlações funcionais, podemos fazer um retrospecto sobre as correntes intelectuais do século
XX a fim de corroborar a assertiva de que a
atividade que se desenrola em prolongamento
da ferramenta tecnológica cibernética incorpora um incremento (“accroissement”) estranho aos juízos cognitivos.
Basta lembrarem da análise crítico filosófica pioneira em seu alcance sociológico desenvolvida nos anos sessenta por Henri Lefebvre

xxxviii que,

pressentindo a trilha de uma

sociologia do conhecimento filosófico, esse
autor ali examina a aproximação da filosofia
existencial e fenomenológica de Heidegger
com a teoria social.
Quer dizer, no curso de uma reflexão com
base sociológica em torno ao problema da relação entre a lógica e a dialética, por um lado,
tomada essa relação como se resolvendo na
práxis e levando à superação da filosofia, enSociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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tendida esta, por sua vez, no marco da “teoria do conhecimento” legada do século
XVIII como projetando a concepção de um
EU genérico, idêntico em todos, e, por outro
lado, desenvolvendo o que chamou “teoria
geral das estabilidades” (ib. págs. 254 sq),
Henri Lefebvre aprecia a proposição heideggeriana sobre a ciência, incluindo a Cibernética, entendida como “teoria do real” e “teoria da práxis operativa” (praxeologia), assim
considerada como uma proposição de constatação do desenvolvimento contemporâneo
que uniu ciência e técnica. Em outras palavras, essa análise toma a ciência moderna e
seus gigantescos dispositivos técnicos planetários como “realização teórica”.
Podem-se ver as duas orientações seguintes: (a) – relacionando, por um lado, a praxeologia tomada como constatação do desenvolvimento e, por outro lado, a situação de
que, nas sociedades dividas em classes, as representações ou manifestações da vida mental – conceituações, simbolizações, projeções
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– sofrem os efeitos de uma causalidade singular designada “lei tendencial da polarização”,
que as aproxima ou as afasta do conteúdo
(real) (ib.p.259); (b) – buscando com essa aplicação sociológica explicar a ocorrência da
constatada “realização teórica”, na qual, (b1)
– pelo imperativo de coerência do processo
de realização, se inscreve a supressão da cisão
entre a representação e o real, supressão esta
que, no plano da filosofia, atinge a própria
(antiga) “Teoria do Conhecimento” (notadamente as correntes intelectuais do neokantismo), já que, (b2) – aquela cisão agora suprimida, mas afirmada nesse suprimir-se como
aspecto da separação entre ser e conhecer, era
posta no pensamento filosófico pelo “entendimento analítico” (neokantismo), não sendo
do âmbito da razão dialética (que não projeta
nenhum juízo a-priori).
Desse modo, no momento lógico-filosófico subsequente e como efeito da observada
“lei tendencial da polarização” de tal modo
aplicada, verifica-se então uma configuração
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particular em que as representações e a práxis
reduzem o conteúdo, reduzem a vida humana
(real) a uma vida abstrata (cf.ib.pp.259/260).
Para Lefebvre, citando o “jovem” Marx e
Hegel, a tal configuração particular redutiva
deve ser referida a especialização (das funções
na sociedade industrial), compreendendo nela
e por meio dela a abstração e a cisão da atividade, que o homem toma por realidade e por
coisa em que absorver sua consciência, em
aparente realização de si mesmo.
Neste ponto, com base na dicotomia sociológica do nível organizado de realidade social e do fluxo espontâneo da vida coletiva,
desdobra-se o argumento do autômato, seguinte: (a)- ao se limitar na cisão da atividade,
o homem se situa ele próprio no “reino animal do espírito”, ao qual igualmente se restringe – noção esta tirada de “A Fenomenologia do Espírito”, de Hegel,

xxxix;

(b)- surge,

então, a figura do “animal abstrato”, designando o homem como animal sem vida esSociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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pontânea, privado dos impulsos vitais característicos; (c)- figura esta cujo surgimento na
leitura da obra de Marx corresponde a um
paralelo com a teoria do “objeto abstrato”,
compreendendo este a mercadoria e o dinheiro, “que alienam e reificam a atividade
cindida”, (d) -sendo que é possível entrever
nessa teoria, por sua vez, a fórmula privilegiada da própria teoria da realização teórica,
tida esta inicialmente como originalidade da
proposição heideggeriana, mas que, por via
do paralelo assinalado, vem a ter sua verdadeira fonte revelada em Marx.
Entretanto, ao contrário do que poderia
parecer, com o autômato assim surgido e figurado na realização teórica, o conhecimento
não fica sem fundamento. É que o objeto
técnico lhe assegura a objetividade. Quer dizer: o conhecimento realiza-se no âmbito da
prática como a práxis técnica.
Então, o problema de restabelecer o laço
entre o sujeito e o objeto desaparece, “porque se resolve na prática científica, onde, por
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sua vez, cresce de importância a noção metodológica de simulação”.
Daí o autômato assume o conhecer (a ciência) como realização teórica. Suprime ao seu
modo a cisão entre objeto e sujeito, entre o conhecer e o ser, entre o real e a representação.
Tornado ato prático e realidade, o conhecimento não exige mais uma teoria distinta (filosófica ou neokantiana). O autômato (o
mundo do “robot” como complexo de significações) tende a captar e a incorporar a si
mesmo a totalidade do conhecer e das representações, liberando assim o ser humano de
sua parte objetiva, permitindo-lhe, no entanto, apoiar-se nessa consolidação.
Paródia fascinante do homem realizado, o
grande autômato, a ciência moderna e seus
gigantescos dispositivos técnicos planetários,
o animal abstrato em sua compreensão total
e sua plena extensão revela-se o simulacro
quase perfeito da totalidade apreendida, vivida, reconstruída: é realidade e aparência
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unificadas (ib.p.263). E Lefebvre formula então a indagação crítica final em face da Cibernética como o grande autômato: “não é
ao mesmo tempo, em plena simultaneidade
sincronizada, a realização e a alienação?” Admitindo em seguida que essa indagação é o
que permite a alguns dizer que o autômato as
concilia, logo as suprime uma e outra como
oposição e problema; e aos outros afirmar
que o autômato leva o conflito ao paroxismo
e anuncia a grande superação.
Figurada nesse tema do impacto da ciência
e da tecnologia na sociedade, a “nova” sociologia do conhecimento no século XX introduzida por C. Wright Mills e desenvolvida
notadamente ao longo da monumental e elucidativa obra de Georges Gurvitch nos oferece a compreensão dos sistemas cognitivos
existentes e empreende a análise das classes
e formas do conhecimento, que é indispensável para estudar as variações do saber intensificadas hoje em dia com o crescimento
da sociedade de redes de informação.
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Sem embargo, paralelamente às análises do
automatismo relacionando cibernética, alienação e realização do pensamento teórico, como
acabamos de ver, a contribuição da sociologia
do conhecimento para a reflexão da sociedade
de informação deve ser buscada notadamente
na descrição dos sistemas cognitivos.

***
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Plano da Obra
Esta obra “Curso de Sociologia do Conhecimento” está planejada em 06 textos com extensão mediana em cerca de 70 páginas no tamanho "livro de bolso", com o formato bem legível
igual ao aplicado no atual Texto 01 que temos
sob os olhos. Os cinco primeiros textos foram
concebidos em um único conjunto.
Os títulos em programação são os seguintes:
Texto 02: O impacto da tecnificação.
Tópicos: A Mentalidade de modernização;
Opulência e Pobreza; Técnica e Tecnificação; O
Plano organizado e o Espontaneísmo social;
Tecnificação e sintaxe; Desenvolvimento das
expectativas; Problemas reais e esquemas prefixados; A mirada diferencial; A introdução do
maquinismo; Não há ligação originária de ciência e técnica; A distributividade do conhecimento técnico; Administração e sociologia; Sociologia e Objetividade Científica; Metodologia
e sociologia do conhecimento; Mito e conhecimento; A Internet e a Mentalidade do Utilitarismo; Nova construção do conhecimento; As
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TICs e os valores do utilitarismo; O caráter comunicável; Notas de fim. ***
Texto 03:
Os críticos da
Sociologia do Conhecimento.
Tópicos: A suposta “orientação radical”; Interpretação e Falso saber; A imanência recíproca; A Imitação e as Relações com Outrem; Os
fenômenos da psicologia coletiva; Uma crença
sociológica; Ciência dos Costumes e Sociologia;
Uma metamoral semi-sociológica; Realismo de
Saint-Simon; O princípio de obediência à ordem; O Relativismo Sociológico -2; O trabalho
intelectual; A realidade da condição humana; A
Sociologia de Karl Marx; Epistemologia e Sociologia; Os sistemas cognitivos; Notas de fim
***
Texto 04:
O Conhecimento
Em Perspectiva Sociológica.
Tópicos: A dialética dos conjuntos práticos;
Conhecimento em Perspectiva Sociológica - 1; O
Fenômeno da Reificação; O processamento dialético dos conjuntos; O método dialético nega o
discursivo; sociologia da sociologia; Variações
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do saber; Linguagem comum e sociologia; Linhas básicas na sociologia do conhecimento;
Tomada de consciência e conhecimento; O conhecimento sociológico: Marx; Utopismo e Realismo Sociológico; Notas de fim.
***
Texto 05:
Crítica ao Preconceito contra
A sociologia do Conhecimento.
Tópicos: Ciências da Cognição; O Conhecimento em Perspectiva Sociológica - 2; Coeficientes Sociais do Conhecimento ; Consequências
Metodológicas; Diversidade histórica dos modelos de observação e verificação; A dimensão
sociológica da linguagem; Mannheim e o equívoco da causalidade final; O suposto a-priori
axiológico; Em sociologia, materialismo e espiritualismo são abstrações; A Qualidade Subjetiva; O equívoco da representação de um processo mental adaptativo; Relevância pedagógica da sociologia do conhecimento; O desvio de
Karl Mannheim; As variações do saber; Atitude
realista em sociologia.
Comentário Anexo ao Texto 05: O desvio
da sociologia do conhecimento em relação à
obra de Karl Mannheim.
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Tópicos: Hegelianismo e Teodiceia; A concepção hegeliana do Estado; O dualismo metafísico; A transposição dos valores; Max Weber e
o problema sociológico em relação à teodiceia;
Notas de Fim.
***
Texto 06:
As Aplicações da
Sociologia do Conhecimento
***
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Perfil do autor Jacob (J.) Lumier

Jacob (J.) Lumier é autor de ensaios sociológicos publicados com Bubok Publishing. Membro de Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro -SSF_RIO; Membro
de International Sociological Association - ISA.

Websites em que participa:
Leituras do Século XX
SSF-RIO Fórum de Sociologia
Critical Readings in Sociology: Conteúdo para o
ensino de sociologia
***
Artigos publicados no Observatório da Imprensa
(Tecle aqui)
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Livros publicados recentemente:
A Utopia do Saber Desencarnado
Curso-de-Sociologia-do-Conhecimento-Texto-02
►Outros títulos do autor publicados com Bubok Publishing S.L desde 2011:
(a) A Moral do Artista: Leitura de Proust
(Uma Abordagem Inspirada em Samuel Beckett)
ensaio 135 págs. - ISBN: 978-84-9981-603-6;
(b) Comunicação e Sociologia – Artigos Críticos / 2ª Edição modificada, ensaio 149 págs. – ISBN
(versão em papel): 978-84-9981-937-2; ISBN (versão e-Book): 978-84-9981-938-9.
(c) A Idéia Tridimensional em Sociologia, ensaio 147 págs. - ISBN papel: 978-84-9009-129-6;
ISBN ebook: 978-84-9009-130-2
(d) A Utopia Negativa - Segunda Edição Modificada, ensaio 148p. ISBN: 978-84-686-0293-6. A
Primeira edição foi publicada junto à Universidade de Málaga, Espanha (ISBN-13: 978-84-6936125-2, Nº de Registro: 10/89770). Web Eumed.net
(e) Karl Marx e a Sociologia do Conhecimento - 2ª edição ampliada",ensaio, 146 páginas,

ISBN Acabado en rústica: 978-84-686-3229-2;
ISBN eBook en PDF: 978-84-686-3230-8
***

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

95

Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 01
©2013 by Jacob (J.) Lumier

Notas de Fim
i Gurvitch, Georges (1894-1965): “Problemas de Sociologia do
Conhecimento”, in Gurvitch et al.: "Tratado de Sociologia”, Vol. II,
revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp.145
a 189 (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1960).
ii “Cultura e Consciência Coletiva – 2”
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article388
iii “Psicologia e Sociologia”
http://www.oei.es/salactsi/lumier2.pdf
iv Gunter W. Remmling (ed): Towards the Sociology of
Knowledge, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1973, 457
pags.Cf. págs. 289, 290.
v Vejam de Georges Gurvitch, “Dialectique et Sociologie”,
Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science.
vi Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825): La physiologie
sociale. Oeuvres choisies, par Georges Gurvitch, édition
électronique. Versão em volume publicada em Paris, Presses
universitaires de France, 1965, 160 pages. Collection: Bibliothèque
de sociologie contemporaine. (textes de 1803 à 1825).
http://classiques.uqac.ca/classiques/saint_simon_Claude_henri/p
hysiologie_sociale/physiologie_sociale.html
vii Gurvitch, Georges (1894-1965): “Los Marcos Sociales Del
Conocimiento”, Tradução ao Espanhol por Mário Giacchino, Monte
Avila, Caracas, 1969, 289 pp. (1ª ed em Francês: Paris, Puf, 1966).
viii Regulamentações sociais é preferível a “controles sociais”
em razão de que a realidade social é constringente, comporta
censuras sociais difusas, enquanto o termo “controle” tem
conotação de coerção e repressão, implica a vigilância exercida
pelos supervisores no mundo da fábrica e ambientes de trabalho
em geral, portanto é um termo com origem e aplicação restrita ao
sistema de produção capitalista e aos aparelhos organizados com
hierarquias bem marcadas.
ix Gurvitch, Georges (1894-1965): “Los Marcos Sociales Del
Conocimiento”, Op.cit.
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x Veja o livro de Stehr, Nico e Volker, Meja (editores): Society
and Knowledge - Contemporary Perspectives in the Sociology of
Knowledge and Science, 2nd Revised Edition, New Jersey (EUA),
Transaction Publishers, 2009, p. 373,4.
xi Gurvitch, Georges (1894-1965): “Problemas de
Sociologia do Conhecimento”, op.cit. Do mesmo autor: Los
Marcos Sociales Del Conocimiento”, Op.cit.
xii Fala-se de coeficiente no sentido preciso do fator
numérico correspondente à quantificação ou ao grau com que,
neste caso, a qualidade humana subjetiva pode interferir como
variável funcional na objetividade dos juízos cognitivos e na
verificação das proposições científicas.
xiii A sociologia do conhecimento repele a sugestão de que os
argumentos, os textos, livros, bibliotecas, ferramentas, instrumentos
e meios de produção de todo o tipo deveriam ser arrolados em "um
mundo de produtos tornados independentes dos homens”, proposta
pelo filósofo da ciência Karl Popper em sua notável obra
‘Conhecimento Objetivo: uma abordagem evolucionária’, trad. Milton
Amado, São Paulo/Belo Horizonte, EDUSP/ed. Itatiaia, 1975, 394
pp, traduzido da edição inglesa corrigida de 1973 (1ª edição em
Inglês: Londres, Oxford University Press, 1972).
xiv Quando examinados de modo concreto na perspectiva dos
sistemas cognitivos, os gêneros do conhecimento formam
hierarquias sociais de classes de conhecimento combinadas com
as formas de conhecimento. Cf. Gurvitch: “Los Marcos Sociales
Del Conocimiento”, op. cit.
xv Dahrendorf, Ralf (1929 – 2009): “Ensaios de Teoria da
Sociedade”, Rio de Janeiro, Zahar – Editora da Universidade de
São Paulo (Edusp), 1974, 335 pp. (1ª edição em Inglês, Stanford,
EUA, 1968). Ver pág. 273.
xvi Essas observações são assinaladas por Georges Gurvitch,
cuja descrição da dialética dos patamares de realidade social
incorpora em base concreta as descobertas de Max Scheler.
xvii É o sujeito cognoscente que sofre alterações em virtude do
conhecimento, ou seja, são transformados os próprios quadros
sociais que comportam e atualizam tais correlações.
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xviii Mannheim, Karl: ‘Ideologia e Utopia: uma introdução à
sociologia do conhecimento’, tradução Sérgio Santeiro, revisão César
Guimarães, Rio de Janeiro, Zahar editor, 2ª edição, 1972, 330 pp. (1ª
ed. em Alemão, Bonn, F. Cohen, 1929; 2ª ed. Mod. em Inglês, 1936).
xix Gurvitch, Georges (1894-1965): “Problemas de Sociologia do
Conhecimento”, in Gurvitch et al.: "Tratado de Sociologia”, Vol. II,
revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp.145

a 189 (1ª edição: Paris, PUF, 1960). Ver págs.157, e 168/9.
xx Do mesmo autor: “Determinismos Sociais e Liberdade
Humana: em direção ao estudo sociológico dos caminhos da
liberdade”, trad. Heribaldo Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1968,
361 pp., traduzido da 2ªedição francesa de 1963. (1ªedição em
Francês: Paris, PUF, 1955). Veja p.66 a 69.
xxi Na rubrica das mitologias estão incluídas as mais diversas
estórias sejam religiosas ou não, provenham ou não da tradição
cristã, dos relatos bíblicos ou dos visionarismos medievais, e
demais lendas e crenças costumeiras ou que são relatadas de
boca em boca ou até fixadas em textos e documentos. A categoria
principal das mitologias é a alegoria.
xxii Veja Nota Complementar 01 no final deste capítulo 1.
xxiii As teorias formalistas de diversos matizes, de que Popper
é um dos expoentes, são refutadas na medida em que tomam por
base a psicologia interpessoal exclusiva, promovem a técnica de
estimação dos ajuizamentos de valor portados por cada membro
de um grupo sobre cada um dos outros (sociodrama ou
psicodrama), e sobrevalorizam a imitação em detrimento do
psiquismo coletivo.
xxiv Mannheim, Karl (1893–1947) : « Ideologia e Utopia : uma
introdução à sociologia do conhecimento », tradução Sérgio
Santeiro, revisão César Guimarães, Rio de Janeiro, Zahar editor,
2ª edição, 1972, 330pp.(1ªedição em Alemão, Bonn, F.Cohen,
1929 ; 2ª ed.modificada em Inglês, 1936).
xxv Birnbaum, Norman: “A Crise da Sociedade Industrial”, trad.
Octávio Cajado, São Paulo, editora Cultrix, 1973, 167 pp. (1ªedição
em Inglês, Londres, 1969).
xxvi Birnbaum, Ibidem, veja pág.126
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xxvii Lukacs, Georges (1885 – 1971): ‘Marx y Weber : reflexiones sobre la decadencia de la ideología’, in Horowitz, Irwin L. : ‘Historia y Elemientos de la sociología del conocimiento-tomo I ’ , artigo extraido de Lukacs,
G: ‘Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker’, Berlim, Aufbau,
1948; tradução Carlos Guerrero, Buenos Aires, Eudeba-editora da universidade de Buenos Aires, 3ª edição, 1974, pp.49 a 55. Cf. p.53.
xxviii Veja nota complementar 01 no final deste capítulo 1.
xxix Veja nota complementar 02 no final deste capítulo 1.

xxx Ver Ver: Lumier, Jacob (J.): Cultura e Consciência
Coletiva: Leituras Saint-Simonianas de Teoria Sociológica, Ebook, 2008, especialmente os capítulos 1 e 2.
xxxi Ibid, ibidem.
xxxii Ibid, ibidem.
xxxiii A expressão homem total designa o homem completo ou
em reciprocidade de perspectiva e não o homem indiferenciado.
xxxiv Ver Gurvitch, Georges (1894-1965): “O Conceito de
Fenômenos Psíquicos Totais” in “Tratado de Sociologia - Vol.2”,
Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto 1968,
(1ªedição em Francês: PUF, Paris, 1960). Ver igualmente Lumier,
Jacob (J): “Psicologia e Sociologia”, em especial o artigo
“Introdução à Sociologia da Vida Psíquica” – Segunda Parte: Notas
sobre o conceito de fenômenos psíquicos totais. Link:
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005
xxxv Veja no final deste capítulo 01 a Nota Complementar 02
xxxvi A noção de uma cultura da tecnologia foi posta em relevo,
dentre as publicações eletrônicas em língua espanhola, por
Vicente Ortega, numa reflexão proposta a partir do mencionado
livro de Arnold Pacey. Segundo V. Ortega, trata-se ali de promover
o conceito moderno de tecnologia, como “visión multidisciplinar” da
qual são aspectos conjugados a comunicação (sem a qual não há
cultura), a tecnologia e a sociedade. As relações entre tecnologias
e sociedades dão lugar a um sistema combinando “tres ámbitos o
aspectos: el científico-técnico, el organizacional y el cultural”
(Ortega, 2004, op. cit.).
xxxvii Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): “Problemas de
Sociologia do Conhecimento”, In Gurvitch (Editor) et al. “Tratado
de Sociologia – Vol.2”, Tradução: Ma. José Marinho, Revisão:
Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto 1968, Págs. 145 a 189
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– 1ª edição em Francês: PUF, Paris, 1960 – ver pág.149.
Op.Cit.
xxxviii Cf. Lefebvre, H:Metafilosofia: Prolegômenos,
tradução e introdução Rolando Corbusier, Rio de Janeiro, Editora
Civilização Brasileira, 1967, 399 pp. (1ª edição em Francês: Paris,
Ed. De Minuit, 1965) ver capítulo 5: “Mimesis e Práxis”, págs. 246
a 264.
HegeL, G.W.F.: “La Phénoménologie de l´Espirit” – Tome I e
Tome II, Paris, Aubier, 1939 (Tome I), 358 pp.; 1947 (Tome II), 359
pp.; Trad. Por Jean Hyppolite (Ed. Lasson – J. Hoffmeister, W. II,
4º ed., 1937), título em Alemão: “Die Fhaenomenologie dês
Geistes”. Veja vol. I p.324; apud Lefébvre, H: op.cit. p.260.
xxxix

Livro concluído em Julho 2013
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