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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier

Apresentação:

Não há negar que o estudo da teoria sociológica não tem mais
como preservar-se abstrato na era das técnicas de informação e
comunicação (tics).
A ideia de Max Weber (1864 – 1920) voltada para pôr em obra
uma metodologia das ciências sociais levando em conta unicamente
as fontes documentais clássicas de história das civilizações, como
os relatos de época e a pesquisa historiográfica, padece de
anacronismo diante do impressionante desenvolvimento das
técnicas de comunicação, quando em um abrir e fechar de olhos
passamos pelos diferentes tempos e escalas de tempos inerentes às
civilizações, nações, tipos de sociedades e grupos variados.
Isto não significa que a teoria sociológica tenha seu alcance
diminuído. Pelo contrário, novos caminhos surgem no horizonte, e
se os sociólogos mais formais como Weber concederam pouco mais
que um olhar abstrato aos níveis culturais da realidade social,
deixando escapar a experiência concreta dos símbolos sociais em
ligação às mentalidades coletivas, hoje em dia o sociólogo já não
mais pode dar-se a tal luxo.
A era das técnicas de informação faz ver que os problemas
sociológicos não mais serão alcançados sem levar em conta o fato
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básico de que não há comunicação social fora do psiquismo
coletivo.
Quanto mais tais técnicas se afirmam maior é o peso do psiquismo
coletivo como problema sociológico. Isto sem falar das tendências
para a tecnificação do saber com seus esquemas prévios
disseminando a estandardização sobre a consciência coletiva e os
níveis culturais da realidade social.
Desta forma, revela-se indispensável o estudo da dialética
sociológica, em especial a aplicação da mirada diferencial ao
problema da inserção da psicologia coletiva no âmbito da
sociologia, para pôr em relevo a variabilidade e o pluralismo social
efetivo.
Nosso ponto de partida é o fim da competição entre psicologia e
sociologia, já que as duas disciplinas vão buscar uma à outra os
seus conceitos e a sua terminologia, incluindo as noções de
expectativa, símbolo, mentalidade, atitude, papel social, ação, etc.
Da mesma maneira, já foi proclamado o fim da oposição entre a
psicologia coletiva e a psicologia individual, tendo sido afirmada a
idéia de que o social penetra no psicopatológico, fato conseqüente
não só para a psicologia patológica, mas igualmente para a
psicologia fisiológica 1.
Quanto ao mais, cabe advertir que, examinando unicamente tal
problema da inserção da psicologia coletiva na sociologia, esta obra
monográfica é uma coletânea de artigos, portanto não está isenta
de repetições.
Rio de Janeiro, Fevereiro 2011

Jacob (J.) Lumier

1 Ver adiante o artigo Sociologia da Vida Psíquica.
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►Categorias: comunicação social, dialética, sociologia, psicologia,
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier

Introdução:
Colocar o conhecimento em perspectiva sociológica
Os artigos reunidos neste ensaio dão continuidade a minha leitura
da teoria sociológica como disciplina das ciências humanas 2
dedicada ao estudo das regulamentações sociais em mudança 3,
com orientação especial para colocar o conhecimento em
perspectiva sociológica.
Leitura com inspiração na atitude de Émile Durkheim (1858-1917)
ao ensinar que a recusa do utilitarismo como doutrina e, em
modo mais amplo, a oposição a qualquer absoluto
eudemonista 4 tem alcance fundamental para a teoria
sociológica, especialmente para a sociologia da vida moral, que
fundou.
Filosofia pública com especulação sobre tornar em absoluto moral
o que tem utilidade para o maior número, o utilitarismo moderno
participa do imaginário produtivista centrado em atribuir valor

2 Isto é, a teoria sociológica como disciplina determinista e dialética. Ver minhas obras "Psicologia
e
Sociologia:
o
sociólogo
como
profissional
das
Ciências
Humanas"
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005 e "Cultura e Consciência Coletiva – 2"
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article388
3 Em sociologia, o direito, a moral, a educação, o conhecimento são idéias concretas com
efetividade e eficácia, verificadas em correlações funcionais na realidade dos grupos, classes,
sociedades globais.
4 Ao especular de que é moralmente justificado o comportamento que supostamente conduz a uma
existência feliz, o erro do eudemonismo é impor um absoluto arbitrário sobre os fatos sociais ao invés
de descobrir o ideal moral na realidade social.
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absoluto para a superstição de que mais bens materiais fazem
crescer a felicidade.
Como se sabe, essa imagem lembra a atitude deificada 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 como
eles o tem não saberiam o que fazer com o tempo livre”. Aliás,
Theodor W. Adorno (1903 – 1969) designou "sabedoria de frieza" à
fictícia preocupação com “a desgraça que poderia infringir ao
homem a utopia realizada, ao desaparecerem do mundo a fome e a
ansiedade" 5.
►Muitas oposições que hoje em dia são feitas ao culto da
produção e da abundância 6 associada à revolução Industrial podem
reclamar-se do antiutilitarismo de Durkheim, inclusive a 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.
Questionam-se os sociólogos históricos pela contemplação da
sociedade industrial em suas pesquisas: 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

5 Ver: Theodor W. Adorno: “Prismas: la Critica de la Cultura y la Sociedad”, tradução de
Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, 1962, 292 pp. Ver o ensaio “Aldous Huxley y la Utopia”, páginas
99 a 125. (Original em Alemão: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Berlin, Frankfurt A.M. 1955).
Op. Cit., pp. 268, 269.
6 Culto da produção e da abundância 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.
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economia, em detrimento dos indicadores físicos da ecologia
política.
Por sua vez, Karl Marx (1818 – 1883) é tido por ambivalente, seja
ao considerar positivo, por um lado, o desenvolvimento das forças
produtivas alimentado pela associação ideológica utilitarista da
técnica e da ciência, seja, por outro lado, ao tomar por negativo
cada progresso da produção como acentuando a opressão dos
trabalhadores.
►Nada obstante, o caráter histórico da sociologia, sua vinculação
à sociedade industrial preconizada por Henri de Saint-Simon (17601825) não se restringe a valorizar o desenvolvimento das forças
produtivas, mas releva da confiança no estudo do homem como
objeto de conhecimento científico, orientação esta que mutatis
mutandis pode ser considerada um desdobramento de certos
valores positivos da Época das Luzes (séculos XVII e XVIII), em
especial um prolongamento da confiança do homem no seu
próprio êxito, do qual é aplicação o moderno empreendimento
técnico e industrial.
Quer dizer, desta confiança chegou-se à estrutura intelectual que,
ultrapassando o método ético-normativo do Iluminismo, mas
abrindo-se para o homem como objeto de conhecimento científico
possibilitou o surgimento da sociologia e em modo mais amplo das
ciências sociais.
Daí a indispensabilidade em manter viva a compreensão histórica
de que a associação da técnica e da ciência só se impôs com
aparência de verdade no século vinte, com a ascensão dos
experts e consequentemente a maior influência da tecnocracia, com
suas variadas conformações.
Na origem e na história, o conhecimento científico desenvolve-se
com autonomia, sem subordinação ao praticismo 7 característico do
mundo da tecnificação. Não que se idealize uma ciência sem
7 "Praticismo" no sentido de adaptação das necessidades ao interesse da oferta de produtos e aos
controles racionais, implicando uma compulsão à satisfação das necessidades que se faz ela mesma
uma necessidade de produzir para as necessidades harmonizadas.
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aplicações, mas sim que o valor do conhecimento científico não
decorre de sua utilidade ou serventia para a adaptação das
necessidades ao interesse da oferta de produtos e aos
controles racionais.
Contrariando a mentalidade (tecnocrática) de que a técnica é
necessariamente
associada
à
ciência,
sabe-se
que
o
aperfeiçoamento do conhecimento técnico levando ao maquinismo
se encontra em relação direta não com as aquisições da ciência,
mas com as melhorias nas fábricas, que são melhorias de ordem
sociológica, prática.
Quer dizer, Karl Marx tivera razão ao insistir no primeiro tomo de
“O Capital” de que não são as invenções técnicas as que tiveram
por resultado a profusão de fábricas, mas, pelo contrário, fora a
divisão do trabalho técnico nas grandes fábricas cada vez mais
numerosas que criou a necessidade de técnicas mecanizadas e
provocou assim a introdução das máquinas, tal como confirmado
pelo estudo das técnicas industriais dos séculos XVII e XVIII.
Cabe reter, finalmente, que o ponto de vista da mudança social é
diferencial e não se confunde ao interesse do desenvolvimento,
mas, tendo em conta a mentalidade que serve de base a um saber,
implica colocar o conhecimento em perspectiva sociológica e
explicá-lo sob a luz dos determinismos sociais, isto é, com os graus
de previsibilidade alcançados notadamente pelas correlações
funcionais.
***
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Desejo e Vontade em Sociologia

Epígrafe

O desejo e a vontade são as duas faces da mesma tendência à
realização

Sendo o desejo uma tendência (para a realização) expressa nas
obras de civilização, vontade, por sua vez, mais não é do que a
mesma tendência acompanhada da consciência: o desejo e a
vontade não podem ser postos em oposição porque não passam de
graus do mesmo processo de realização, existindo entre eles uma
gradação de intermediários.
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Juízos de realidade e juízos de valor
►Desejo e Vontade em relação ao Culturalismo abstrato
O culturalismo abstrato 8 deve ser classificado dentre os falsos
problemas da sociologia do século XIX, notadamente a falsa
alternativa entre sociologia ou filosofia da história, alcançando
inclusive Max Weber 9.
A confusão com a filosofia da história é absolutamente
inadmissível, haja vista a capacidade da sociologia para alcançar
perfeitamente por si só a situação presente da sociedade sem
precisar de outra disciplina para isso.
Mais ainda: a sociologia 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.
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
só pode intervir na análise sociológica unicamente em vista de

8 O culturalismo abstrato é assinalado em Max Weber como influência do filósofo Heinrich
Rickert (1863 – 1936) e sua metodologia abstrata (neokantismo) para a pesquisa histórica.
9 Cf. Gurvitch, Georges: “Objeto e Método da Sociologia”, in Gurvitch et al.: “Tratado de
Sociologia-vol.1", revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964, pp.15 a 50, 2ª edição
corrigida (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1957). Ver igualmente “Breve Esboço da História da
Sociologia”, in “Tratado de Sociologia - vol.1”, pp.51 a 98, op.cit.
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integrar esse progresso ideal em um conjunto de fatos sociais que
a análise se propõe explicar.
A sociedade está sujeita a flutuações e até aos movimentos
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 a um dado
fundamental da vida social que é a variabilidade.

Psicologia Coletiva e Sociologia da Vida Moral
►Desejo e Vontade em relação ao aporte de Durkheim à sociologia da vida moral
Em Durkheim a consciência coletiva exprime o fato social
indiscutível da interpenetração virtual ou atual das várias
consciências coletivas ou individuais, sua fusão parcial verificada
em uma psicologia coletiva.
***
Durkheim alcançou as bases da sociologia da vida moral sobretudo
pelo aproveitamento original que tirou de sua reflexão junto com a
filosofia de Emanuel Kant (1724 – 1804), levando-o a introduzir em
diferença deste último que a ignorou, a noção do desejável na
análise dos valores.
Com efeito, é a funcionalidade dos valores ideais, sua
característica de instrumentos de comunhão e princípios de
incessante
regeneração da
vida
espiritual
se
afirmando
indispensavelmente por meio da afetividade coletiva que se refere
a utilização do termo desejável na seguinte formulação de
Durkheim: qualquer valor pressupõe a apreciação de um sujeito em
relação com uma sensibilidade indefinida: é o desejável, qualquer
desejo sendo um estado interior.
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Definição descritiva esta que não só torna extensível a
característica do desejável a qualquer valor para além dos valores
ideais, mas, por esta via os engloba igualmente na noção de
funcionalidade que acabamos de mencionar a respeito desses
últimos (qualquer valor tendo assim alguma participação nos
ideais).
É neste sentido que se deve entender o posicionamento de
Gurvitch segundo o qual, em sua aplicação exclusiva à sociologia da
vida moral, a concepção de Durkheim deveria conduzir ao estudo
empírico das relações funcionais entre os valores morais e os
conjuntos sociais (um sujeito em relação com uma sensibilidade
indefinida).
Isto, caso tenhamos em vista notadamente que (1) – Durkheim
chega a opor para fins de análise os valores ditos culturais a outros
valores, insistindo ao mesmo tempo na variedade infinita e na
particularização de todos os valores sem exceção; (2) – faz
sobressair o papel que desempenham os valores na constituição da
própria realidade social; (3) – enfim, podemos completar sua
concepção com a constatação das flutuações dos valores, os quais
se juntam e se interpenetram depois de se terem diferenciados –
constatação esta que Gurvitch põe ao crédito de Celestino Bouglé
(1870 – 1940) e de seu conceito de conjunção dos valores.
Quanto à descrição do sociologismo durkheimiano da metamoral
impedindo Durkheim de estabelecer definitivamente a sociologia da
vida moral como ciência empírica podemos notar inicialmente a
tendência errática que altera o estatuto sociológico da consciência
coletiva.
Com efeito, conceito específico da sociologia a noção de
consciência coletiva afirma que, base da vida moral, a solidariedade
de fato – como diria o próprio Durkheim – está entrelaçada aos
estados mentais – sendo atribuído a esta consciência como
formando complexo com àquela solidariedade o que Durkheim
chama de “verdadeira realidade”, “verdadeira essência da
sociedade”.
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Segundo Gurvitch a exaltação de termos tais como “verdadeira
essência da realidade” é compreensível porque tal condição de estar
entrelaçada à sociabilidade significa que em Durkheim a consciência
coletiva exprime o fato social indiscutível da interpenetração virtual
ou atual das várias consciências coletivas ou individuais, sua fusão
parcial verificada como disse em uma psicologia coletiva.
Durkheim manteve-se estranho ao reconhecimento da existência
das experiências morais coletivas e dos métodos de análise que
reconduzem
mediante
procedimentos
dialéticos
a
estas
experiências variadas e só raramente imediatas.

Kant e Durkheim
Em sua reflexão junto com a filosofia de Kant, Durkheim faz por
um lado com que o desejado em moral permaneça como imperativo
hipotético, e por outro lado faz com que o dever seja sempre
penetrado pelo desejável.
Sem duvida, o referido erro de análise em que se envolveu
Durkheim tem a ver com sua interpretação sociologista da
autonomia moral em face da filosofia de Kant.
Gurvitch nota que neste último o caráter do dever concebido como
imperativo categórico se põe perante a autonomia moral como o
que lhe resiste, ou seja, o dever como imperativo categórico só se
realiza ao passar na capacidade que a consciência moral individual
tem de atribuir a si mesma a sua própria lei.
Por sua vez, Durkheim (a) – aceita expressamente a oposição que
faz Kant do imperativo categórico (afirmado perante a autonomia
moral) ao imperativo hipotético; (b) – completa essa oposição pela
introdução da oposição das sanções ligadas aos atos por um elo
sintético – em que vê as características do deveres morais – e das
sanções ligadas aos atos por um elo analítico – característica das
regras técnicas.
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A estes critérios Durkheim introduz como o caráter essencial de
qualquer ato moral o elemento do desejável, que exerce atração
sobre Nós-outros, o elemento do que nos parece bom, ao qual nos
apegamos, elemento este que é desconhecido por Kant.
Nada obstante, Durkheim apresenta esse elemento do desejável
como muito especial e o opõe a todos os outros desejos derivados
da nossa sensibilidade, tomando-o como incomensurável com eles,
como colocado à parte, desfrutando de um prestígio, exigindo
esforços e sacrifícios.
Desta maneira, por essa colocação do desejável à parte, Durkheim
em sua reflexão junto com a filosofia de Kant faz por um lado com
que o desejado em moral permaneça como imperativo hipotético, e
por outro lado faz com que o dever seja sempre penetrado pelo
desejável.
Gurvitch nota que é por esta via de atribuição do caráter de
imperativo categórico que desta última maneira é afirmado tanto
para a regra tradicional quanto ao desejável em moral, que
finalmente Durkheim acredita poder concluir que a origem e o fim
da moral é a sociedade e não a consciência individual 10.
***
Limites do aporte de Durkheim
►Não se pode reduzir a vida moral nem às práticas e hábitos, nem
mesmo mais largamente às condutas regulares previstas ou
esperadas.
Em seu artigo sobre os “Problemas de Sociologia da Vida
Moral”, apresentado dentre outros escritos seus como contribuição
à obra coletiva por ele próprio dirigida, em dois amplos volumes,
10 Ver Lumier, Jacob (J.): “Cultura e consciência coletiva-2“, Web da OEI, Junho 2009, pdf 169
págs. http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article388 em especial o capítulo 3 intitulado
“O Problema da Consciência Coletiva na Sociologia da Vida Moral: Notas sobre a análise crítica da
sociologia de Émile Durkheim”. Ver Tb: Problemas de Sociologia da Vida Moral in Gurvitch,
Georges et al: ”Tratado de Sociologia - Vol. 2 ”, revisão Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto,
1968, (1ªedição em Francês: PUF, Paris, 1960), capítulo III.
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publicada ainda nos anos cinqüenta 11, Georges Gurvitch relaciona
as datas e os títulos das obras dos autores adeptos da ciência d os
costumes, nas quais encontrou as descrições em fatos dos vários
gêneros de moralidade.
Muitos destes sociólogos sentiram que não se pode reduzir a vida
moral nem às práticas e hábitos nem mesmo mais largamente às
condutas regulares previstas ou esperadas.
Comentando a Westermark (Edvard Alexander, 1862 – 1939),
Gurvitch remarca que este sociólogo afirma o estudo das opiniões
em detrimento dos costumes, definindo a consciência moral como
emoções de indignação e aprovação que se encontram na base dos
juízos morais, referidos estes, por sua vez, em sua especificidade
moral, ao mau, ao vicioso, ao culpado ou ao bom, ao virtuoso, ao
merecedor.
►O estudo dos fatos morais deve ser alargado para além dos
deveres e normas no sentido de incluir as imagens simbólicas ideais.
Já em sua sempre aprofundada análise crítica da obra e
pensamento de Durkheim, Gurvitch assinala ao menos quatro
gêneros de vida moral: (a) – um gênero de moralidade ao qual
chama moralidade imperativa; (b) – um gênero que define como
moralidade de aspiração; (c) – outro gênero já observado em
Westermark que é a moralidade dos juízos preestabelecidos e, (d)
– a moralidade tradicional.
Por sua vez, L.T. Hobhouse (Leonard Trelawny, 1864 - 1929)
consta como um autor positivo para quem o objeto da sociologia da
moralidade é constituído por todas as manifestações da consciência
moral na vida social, incluindo não só os hábitos e costumes, regras
e princípios, mas também crenças e ideais.
Todavia, o seu estudo sociológico da vida moral não mantém a
autonomia deixando-se penetrar por uma filosofia sintetizando o
evolucionismo e o racionalismo.

11 Gurvitch et al.:”Tratado de Sociologia-vol.2”, revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas
Editoriais, 1968, (1ª edição em Francês: Paris, PUF,1960).
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Mas não é tudo. Segundo Gurvitch a interessante contribuição de
Albert Bayet (1880 – 1961) guarda dois aspectos dignos de nota.
Por um lado, admite um intelectualismo moral prévio ao definir a
ciência dos fatos morais como etiologia, acrescentando a precisão
de tratar-se do estudo da distinção do Bem e do Mal, tal como se
manifesta nos fatos sociais.
Por outro lado, Gurvitch louva o esforço de Bayet no sentido de
ampliar a definição do fato moral em duas direções renovadoras
seguintes: (a) – contra a redução dos fatos morais a condutas
habituais e regulares conformadas aos deveres e normas, afirmando
Bayet que, na realidade dos fatos a moralidade admite, encoraja,
tolera, aconselha, propõe; (b) – ao considerar que também existem
as virtudes sublimes do sage (o circunspecto), do estóico, do santo,
do homem prudente, do homem honesto, do cidadão.
Gurvitch concede a palavra a Bayet para esclarecer sobre essas
imagens-simbólico-ideais, como dirá posteriormente nosso autor
em sua classificação dos diversos gêneros de vida moral. E Bayet
completa: “tais virtudes sublimes ninguém pensa em considerá-las
todas como indispensáveis”. “Em vez de encará-las como um
exercício obrigatório, a sociedade propõe-nas aos seus membros
como um cume que nem sempre se logra atingir”. Seu argumento
definitivo é, portanto, no sentido de alargar o estudo dos fatos
morais para além dos deveres e normas.

***

Psicologia da Forma e Consciência Coletiva

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
29

A necessidade de superar os limites do aporte de Durkheim chama
atenção para a alta relevância do aproveitamento da Gestalttheorie em
sociologia.
Com efeito, no exame do problema da relação entre o psíquico e o lógico
há que considerar não dois, mas três termos, a saber: por um lado, o
psiquismo individual e o psiquismo coletivo, por outro lado, o mundo das
idéias lógicas, da razão, do Logos, o qual, na realidade dos fatos – isto é,
sem interpretação filosófica prévia – se encontra em situação equivalente
relativamente tanto à consciência coletiva quanto à consciência individual.
Deste ponto de vista sociológico, a pretendida redução da consciência
individual à sensibilidade e da consciência coletiva à razão revela-se um
pressuposto falso e que implica múltiplas contradições que veremos no
seguinte.
Inicialmente, a identificação da consciência individual como puramente
sensível implica torná-la nula.
A contra-argumentação sociológica é inspirada na Gestalttheorie, a
saber: (a) – toda a consciência não é somente uma tensão virtual do
fechado em direção ao aberto, mas é ainda uma tensão entre as múltiplas
sensações e a sua integração nas totalidades; (b) – ao fazer ver que as
sensações particulares não passam de abstrações intelectuais de
totalidades apreendidas intuitivamente, a teoria psicológica das formas ou
Gestalttheorie 12 demonstra toda a impossibilidade na redução da
consciência a sensações dispersas (redução imprópria esta que segundo
Gurvitch reforçou a concepção da consciência individual fechada em
Durkheim).
Sem embargo, o sociólogo afirma a evidência de que existem os
elementos sensíveis da consciência coletiva, existem os sentidos
12 A compreensão de que as sensações particulares não passam de abstrações intelectuais de
totalidades apreendidas intuitivamente, descoberta pela teoria psicológica das formas ou
Gestalttheorie, ao demonstrar toda a impossibilidade na redução da consciência a sensações dispersas,
combinada às teorias de consciência aberta, tornou-se uma compreensão básica em ciências humanas
e sua aplicação em sociologia deu lugar ao hiperempirismo dialético e à descoberta dos fenômenos
psíquicos totais. Ver Gurvitch: “Dialectique et Sociologie”, Paris, Flammarion, 1962, 312pp., col.
Science. Do mesmo autor: “Tratado de Sociologia - Vol.2”, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas
Editoriais, Porto 1968, (1ª edição Em Francês: PUF, Paris, 1960).
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coletivos de conservação e de defesa, os sentidos das paixões e das
inclinações coletivas bem como, por sua vez, é evidente a existência das
funções intelectuais na consciência individual (estados, opiniões, atos).
Mas não é tudo. Contra o argumento durkheimiano que identifica a
consciência coletiva seja com a razão, seja com a consciência pura, seja
com a inteligência ideal ou Logos, Gurvitch nos lembra ninguém menos
que o próprio Durkheim se contradizendo a respeito disso.
Com efeito, Durkheim afirma a existência de correntes coletivas que
arrastam para o suicídio ou para o crime, tanto quanto fala de pânicos
coletivos, etc. Além disso, o mestre insiste nas tendências, nos
sentimentos, nas crenças, nas aspirações, nas efervescências coletivas
que podem referir-se aos estados e opiniões tanto quanto aos atos
mentais e funções intelectuais, mas que se opõem em todos os casos à
razão universal.
Quer dizer, no aspecto da dupla existência de elementos sensíveis e de
funções intelectuais há dialética entre a consciência individual e a
consciência coletiva – tendência para a complementaridade, para a
implicação mútua e para a reciprocidade de perspectiva – de tal sorte que
esse dualismo elementos sensíveis / funções intelectuais encontra-se
tanto em uma quanto na outra.
Acresce que as consciências individuais podem interpenetrar-se e
fundir-se (a) – por vezes nas suas sensações e paixões, (b) – por vezes
nas suas representações e nos seus sentimentos, (c) – por vezes nos seus
atos, nas suas intuições e nos seus juízos – sejam estes marcados pela
preponderância da inteligência, da emotividade ou da vontade.
►Quanto à interpretação da consciência coletiva identificada ao Logos
como sendo única, unificada, coerente, harmoniosa, Gurvitch observa que
é pura abstração, mesmo que seja identificada psicologicamente como
consciência coletiva da humanidade.
Quanto mais ampla é a consciência coletiva menos intensa ela é, de
sorte que, se a universalidade lógica dependesse da extensão da
consciência coletiva seria a melhor prova da sua impossibilidade. Quer
dizer, essa universalidade seria sempre seccionada pelas consciências
coletivas mais restritas, como as dos diferentes agrupamentos sociais
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particulares, as das diferentes classes sociais e as das diferentes
sociedades globais, consciências coletivas essas que se contradizem e
entram em conflitos inextricáveis.
Além disso, as consciências coletivas divergentes e até antagônicas se
opõem apoiando-se em os Nós-outros em conflito no seio de cada
agrupamento, mesmo o mais íntimo e reduzido em número. Enfim, toda
a consciência seja ela coletiva, seja individual está envolvida em dialética.
Para o sociólogo a consciência coletiva não é nem mais nem menos
coerente que a consciência individual. Os conflitos das consciências
coletivas em um agrupamento particular ou em uma sociedade global
assim como os conflitos entre as consciências de diferentes sociedades
são mais agudos ainda do que os dos psiquismos individuais.
O erro da identificação da consciência coletiva com a necessidade e
pretensamente com a universalidade do Logos é uma construção arbitrária
que elimina o pluralismo fundamental da realidade social revirando-o em
benefício de um monismo social dogmático ou preconcebido 13.

***

13 Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da
sociologia diferencial”, tradução da 4ªedição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos,
1979, 587pp. (1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1950). “A Vocação Actual da Sociologia –vol.II:
antecedentes e perspectivas”, tradução da 3ªedição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa,
Cosmos, 1986, 567 pp. (1ªedição em francês: Paris, PUF, 1957). “Tratado de Sociologia - vol.1",
revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964, 2ª edição corrigida (1ª edição em Francês:
Paris, PUF, 1957). “Tratado de Sociologia - Vol.2”, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais,
Porto 1968, (1ª edição em Francês: PUF, Paris, 1960). Op.Cit.
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Desejo e vontade em relação ao conhecimento político

Desde o ponto de vista da sociologia, vontade política e
tendência para a realização não são propriamente a mesma
coisa. Se o desejo e a vontade são as duas faces da mesma
tendência à realização atuante nas obras de civilização 14
(conhecimento, moral, direito, religião, educação, arte), a vontade
política por sua vez tem figura histórica particular.
Como se sabe, examinando as práticas costumeiras e habituais,
os sociólogos já a descreveram sob o conceito de mandonismo local,
onde o que vale no costume, o que é regra e norma é a vontade do
chefe notável em um território ou domínio, é o seu poder pessoal e
não as diretrizes de algum ordenamento institucional ou forma de
expressão do Estado.
Para a vontade política as convenções foram feitas para serem
desrespeitadas. Desprezando-as e restando impune é que se mostra
o poder. Tal é o aspecto definitivo do chamado problema da ordem
em Hobbes (Thomas Hobbes 1588 – 1679), o filósofo conhecido pela
sentença de que "o homem é o lobo do homem".
Isto significa que a vontade política compreendida em Hobbes é
especialmente predatória e não pode ser deixada ao seu próprio
ditame, e se a civilização avançou foi malgrado a vontade política e
as nefastas teorias de hegemonia (coerção pelo mais forte) e "razão
de Estado", que devem ser repelidas 15. Não que a teoria política
deva ser desprezada, mas que é o conhecimento político que faz
a história parlamentar.
Com efeito, a tendência à realização desenvolve-se como
estratégia coletiva de ação social para superar os obstáculos aos
ideais e este conhecimento político realista é posto em obra nem
14 A tendência à realização na realidade social é a característica fundamental das obras de
civilização como o conhecimento, a moral, o direito, a religião, a educação, a arte, e marcam sua
eficácia como regulamentações sociais e não idéias abstratas.
15 Ver adiante meus comentários à página 22.
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tanto nos programas, mas nas resoluções dos partidos políticos
identificados às instituições parlamentares e, notadamente, nas
assembléias e decisões dos sindicatos e órgãos de classe (tanto da
classe burguesa quanto da classe proletária e nos órgãos das
demais classes sociais intermediárias).
Desta forma, há outras afirmações históricas da vontade que
prevalecem na tendência à realização, tais como a vontade de
valor e de verdade 16 e, no âmbito da história da cultura, a
vontade de paraíso, bem examinada por Ernst Bloch (Ernst Simon
Bloch, 1885 – 1977) 17.

***
FIM DO ARTIGO Desejo e Vontade em Sociologia

16 Raymond Aron comenta o paradoxo em se ignorar nos seres do passado a vontade de valor ou
de verdade, lembrando a separação radical do fato e dos valores em Max Weber como limitando
erroneamente a compreensão da conduta individual unicamente na referência das ideias (abstratas) de
valor. Sustenta esse estudioso que se tal concepção excluindo a vontade de valor ou de verdade fosse
admitida não se teria o critério para diferenciar entre uma obra de filosofia como a “Crítica da Razão
Pura” de E. Kant e as imaginações delirantes de um paranoico, já que ambas seriam colocadas no
mesmo plano. Ver Aron, Raymond: Introduction à la philosophie de l'histoire: essai sur les limites
de l'objecivité historique, Paris, Gallimard 1938.
17 Cf. Bloch, Ernst: Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución (Thomas Münzer als Theologe
der Revolution, München 1921) Editorial Ciencia Nueva, Madrid, 1968.
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier

Sobre os atos coletivos
A colocação em perspectiva sociológica do conhecimento (ponto
de vista das ambiências sociais) é interveniente na base das
interpretações das idéias e valores coletivos.
Toda a sociologia está contida nessa afirmação de que as idéias e
os valores somente se deixam ser acessíveis através dos atos
coletivos. Deste ponto de vista de aplicação da visão de conjunto,
o que se chama de perspectivação sociológica do conhecimento é a
coincidência entre os quadros sociais e os quadros de referências,
viabilizada por essa mediação dos atos coletivos – sejam tais
referências lógicas ou estimativas, de juízos cognitivos ou de
atitudes morais.
É com base nessa “coincidência”, nessa reciprocidade de
perspectivas entre os quadros sociais e os quadros de referências,
que se podem estabelecer as correlações funcionais como
procedimento de verificação dos determinismos sociais [campo do
estudo das ligações entre determinismos sociais e liberdade
humana], tendo em conta que se trata de uma questão de afirmação
do compromisso com a explicação (teoria determinística dialética e
não-representacional) em sociologia que nos leva à sociologia do
conhecimento (passando pela desdogmatização do saber e os
procedimentos de "purificação" dos quadros conceituais tornandoos positivos).
Tais idéias e valores, assim como os juízos cognitivos, são
questões de fato (só podem ser explicados a posteriori) e não
podem
ser
nem
verificados,
nem
vividos,
nem
experimentados, nem apreendidos, nem afirmados sem a
intervenção dos atos coletivos (em liberdade/determinismos
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sociais). A vivência ou mais amplamente a experiência dos valores
acontece como imanência recíproca do individual e do coletivo, ou
só acontece, só pode ser verificada em razão desta condição.
Tendo em conta que a sociologia como disciplina determinista ou
explicativa não "representa" nem atribui maior ou menor
legitimidade a este ou àquele valor que por interesse ou por
injunções de pesquisa venha a tomar em consideração 18, a questão
da interpretação das idéias e valores se desloca para o problema da
descrição das mentalidades e para a busca de explicação para o
funcionamento dos valores coletivos nas ambiências sociais.
É em virtude dos interesses ou injunções de pesquisa em disciplina
científica que, na prática (ambiências sociais) dos pesquisadores, o
conhecimento precede os valores. Daí a reversão pela qual a
questão da interpretação das idéias e valores dá lugar aos
coeficientes existenciais do conhecimento.
Incluem nos coeficientes existenciais do conhecimento além do
compromisso originário das sintaxes, os coeficientes humanos
(aspectos pragmáticos e políticos) e os coeficientes sociais
(variações nas relações entre quadros sociais e conhecimentos). O
sociólogo não faz filosofia dos valores quando estuda seu
funcionamento nos quadros sociais, mas reconhece sem abstraí-lo
o compromisso inelutável da existência em situações humanas.
A equação existencial significa aceitar a evidência no trabalho
intelectual de que o compromisso inelutável de qualquer existência
em situações sociais múltiplas e antinômicas 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 perspectivas, implicando no insucesso a tomada
do risco de enveredar por portas já abertas na realização da obra
novadora do conhecimento.

18 O sociólogo compreende e observa os planos simbólicos na realidade social e aí reconhece o
que é valor coletivo para um grupo, o que aí funciona como imã da vontade. Ver Lumier, Jacob (J.):
“Cultura e consciência coletiva-2“, Web da OEI, Junho 2009, pdf 169 págs.
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article388 op.cit.
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
36

Portanto há que levar em conta a especificidade sociológica das
injunções de pesquisa para além da coloração assumida pelas
relações particulares onde se reconhece o que constitui valor
coletivo para um grupo.
O interesse de pesquisa sobre este ou aquele valor,
aspiração à descoberta configura atitude de
influências do ambiente. Daí o paralelismo com o
atitude moral: ambiências diferenciadas onde os
aceites ou rejeitados.

ao afirmar a
abertura às
conceito de
valores são

Tendo em conta a imanência recíproca do individual e do coletivo,
a sociologia não projeta os valores cujo funcionamento explica,
mas descreve as ambiências sociais onde os mesmos são aceites:
procede à mencionada descrição dos meandros ligando, por um
lado, as engrenagens dos determinismos sociais (no caso o
determinismo dos valores e idéias e mais amplamente das
mentalidades, como foi dito) e, por outro lado, a intervenção da
liberdade humana (escolha, decisão, criação) observada nas
variações que alteram as ambiências ou atitudes coletivas 19.
Desta forma, a constatação das atitudes coletivas (Gestalten) tem
alcance efetivista (ontológico) em sociologia diferencial como
disciplina científica, tornando possível sua abordagem nãorepresentacional e dialética. A explicação em sociologia é positiva,
dotada de procedimentos eficazes de verificação dos determinismos
sociais, e não é normativa nem disciplina axiomática.
***
Pressupondo a imanência aos atos coletivos, a colocação do
conhecimento em perspectiva sociológica 20 põe em relevo que a
sociologia do saber e só ela estabelece os coeficientes sociais
do conhecimento como variações nas correlações funcionais

19 As atitudes são as disposições que levam os indivíduos e as coletividades a reagirem em certo
modo comum.
20 Ao colocar o conhecimento em perspectiva sociológica o sociólogo se reconhece em
reciprocidade de perspectivas “Eu-objeto” e constata a extensão de tal reciprocidade aos quadros
sociais em seu conjunto.
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
37

entre quadros sociais e conhecimentos – e ela não pode deixar
de fazê-lo.
Como se sabe a interpenetração das consciências, suas fusões
parciais são tão reais como a existência mista de consciências
individuais nas relações interpessoais, que oscilam entre o
afastamento e a aproximação 21. A consciência coletiva inclui as
avaliações, opiniões, carências e ideais, apenas como fusões
parciais e não como identificações das consciências, e, ao revelar se tão real quanto a mencionada consciência interindividual faz ver
que “toda a consciência aparece comprometida em uma dialética
entre o Eu, o outro e um Nós-outros”.
Neste ponto, como refutação à objeção de que os atos de juízo
seriam individuais porque ligados tanto à reflexão quanto às
palavras, o sociólogo constata que a ação de refletir é debater o pró
e o contra, é confrontar argumentos, é participar em um diálogo,
em uma discussão, em um debate.
Então, podemos ver que os conjuntos dos argumentos que são
confrontados em um diálogo, ao invés de serem arrolados em “um
mundo de produtos tornados independentes dos homens”, como nos
propôs o filósofo Karl Popper (Sir Karl Raimund Popper, 1902 –
1994) 22, formam em realidade o domínio coletivo. Basta lembrar
em toda a reflexão pessoal a figuração dos distintos Eu que
discutem entre si, já que isto não passa de uma projeção do coletivo
no individual.
Portanto, deste ponto de vista dos argumentos em cotejo, fica
muito difícil negar a existência de juízos coletivos, “que reconhecem
a veracidade de experiências e intuições coletivas” e dão

21 Cf. Gurvitch, Georges: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, trad. Mário Giacchino,
Caracas, Monte Avila, 1969, 289 PP (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1966), pág.23. Em sociologia
a existência mista de consciências individuais que alguns autores designam "intersubjetividade" em
alusão à filosofia fenomenológica revela-se inseparável da consciência coletiva (os Nós-outros) e
neste marco é estudada.
22 Popper, Karl: ‘Conhecimento Objetivo: uma abordagem evolucionária’, tradução Milton
Amado, São Paulo/Belo Horizonte, EDUSP/editora Itatiaia, 1975, 394 págs, traduzido da edição
inglesa corrigida de 1973 (1ª edição em Inglês: Londres, Oxford University Press, 1972).
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
38

fundamento aos conhecimentos coletivos, dos quais, por sua vez,
“é testemunha toda a história das civilizações" 23.
Nada obstante, o sociólogo do conhecimento não coloca como
disse o problema da validade e do valor dos signos, símbolos,
conceitos, idéias, juízos que encontra na realidade social estudada,
mas deve apenas “constatar o efeito de sua presença, de sua
combinação e de seu funcionamento efetivo”.
Isto porque a sociologia do conhecimento concentra seus esforços,
primeiro, nas classes do conhecimento mais profundamente
implicadas na realidade social, tais como o conhecimento perceptivo
do mundo exterior, o conhecimento de outro e dos temas coletivos
(Nós-outros, grupos, sociedades); o senso comum e, segundo,
naqueles imbricados na engrenagem das estruturas, como o
conhecimento técnico; o conhecimento político; o científico; o
filosófico que exigem o debate e a reflexão.
Para chegar às estruturas e aos determinismos sociológicos, por
distinção dos determinismos sociais que compreendem os
elementos anestruturais como as formas de sociabilidade (Outrem,
Nós-outros), o sociólogo empreende uma análise dialética prévia da
situação dada – sendo essa análise dialética descritiva prévia, como
depuração do preconcebido, que porá em relevo a perspectivação
sociológica do conhecimento.
►Neste ponto, para fins de contraste, podemos considerar a
questão da pressuposição fundamental da teoria marxista em sua
propensão a excluir o alcance determinista dos níveis nãomorfológicos da realidade social, a fórmula do seu determinismo
único – que por ser tal, por ser “único”, é um determinismo
verificado por leis causais, bem conhecidas, tais como as seguintes:
(a) - a lei da queda tendencial da taxa de lucro, tornando as crises
da economia capitalista “necessárias e inevitáveis”, bem como (b)
23 Cf. Gurvitch, Georges: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, op.cit. O fato elementar das
civilizações se afirma a favor das comunhões como elementos efetivos da realidade social. Todas as
religiões, todas as Igrejas, todas as grandes experiências morais, intelectuais, jurídicas ou artísticas
são fundadas sobre participações, intuições, juízos coletivos efetuados por consciências
interpenetradas e fusionadas em os Nós-outros, de que a Comunhão constitui o grau mais intenso.
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
39

- a lei do desenvolvimento desigual e combinado, que perpetua e
intensifica a concentração das riquezas eliminando a concorrência,
etc.
De acordo com a fórmula projetiva desse “determinismo único”,
temos que as forças produtivas e as relações de produção deverão
constituir em todo o tipo de sociedade a base “material” que tem o
poder de “determinar” a estrutura, a divisão em classes, a
consciência, a ideologia e a cultura; pressuposição essa que pode
ter aplicação nas sociedades de tipo capitalista concorrencial, mas
não a tem na sociedade feudal nem na sociedade patriarcal, nem
em outros tipos de sociedades capitalistas 24 .
Desta maneira, é acertado colocar em dúvida essa concepção de
determinismo sociológico “único” e sua identificação às leis causais
25
. Basta ter em conta as constatações seguintes:
(1) normalmente toda a classe de conhecimento e todo o sistema
cognitivo formam parte da engrenagem de um quadro social como
aspecto, escalonamento ou elemento do fenômeno social total e de
sua estrutura (isto é, formam parte das regulamentações ou
“controles” sociais);
(2)
as
dialéticas
de
polarização,
ambigüidade
ou
complementaridade podem aparecer entre quadro social e saber em
situações tendentes ao desacordo entre esses termos;
(3) geralmente, quadro social e saber se encontram em relações
de implicação mútua ou de reciprocidade de perspectivas;
(4) estas duas últimas relações são igualmente dialéticas – podem
se apresentar como simetrias “frágeis” que se pode quebrar, que se
pode converter em termos opostos;

24 Cf. Gurvitch, Georges: “Études sur les Classes Sociales”, Paris, Gonthier, 1966, 249 págs.,
Col. Médiations (1ªedição em Francês: Paris, Centre de Documentation Universitaire-CDU, 1954).
Pág.19
25 Gurvitch, Georges: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, trad. Mário Giacchino, Caracas,
Monte Avila, 1969, 289 pp (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1966). Op. cit. Pág.21
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(5) por essa razão, Gurvitch observa que os desencontros ou
desacordos entre realidade social e saber são mais bem estudados
pelos procedimentos empírico-dialéticos do item 2 26;
(6) Todavia, este notável autor admite somente nos casos onde a
situação se torna em patente desacordo entre realidade e saber que
se faz possível a intervenção da causalidade.
(7) Nada obstante, Gurvitch contesta acertadamente a aplicação
de “leis causais" dizendo-nos que nestes casos do item 6 se trata
de causalidade singular e não “leis causais” e que a análise é
limitada aos casos particulares;
(8) temos, por exemplo, o caso da existência de um sistema de
conhecimentos avançados que pode ser a causa, que pode fornecer
uma explicação causal do por que uma estrutura social retardada
em relação ao seu fenômeno social total consegue resistir e não
quebrar – caso das Cidades-Estados da Grécia antiga; caso do
antigo regime na França dos séculos XVII e XVIII; caso da Rússia
do século XIX e princípios do XX;
(9) Sob outro aspecto de casos de causalidade, temos a situação
em que os próprios conhecimentos avançados podem ser causa de
retardo e assim favorecer a quebra da estrutura, da mesma maneira
em que, reciprocamente, a estrutura pode se converter em “causa
de uma orientação abstrata do saber e de sua limitação às elites”,
favorecendo igualmente a quebra (Egito antigo);
(10) Gurvitch estuda ainda o caso oposto: uma estrutura social
avançada em relação ao sistema do saber, a qual pode ser a causa
da “mudança de orientação” desse saber – caso da “antiga” URSS
depois da revolução de 1917 ou o caso encontrado nos EUA sob
regime de capitalismo organizado, que coloca o conhecimento
técnico por cima das demais classes do saber.
©2010 / 2011 by Jacob (J.) Lumier

26 Ibid, ibidem
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier

A psicologia coletiva na estratificação social

Derivação dos problemas da desigualdade
►O estudo da estratificação concentrou amplo interesse em razão
das desigualdades sociais que acompanham o advento da sociedade
industrial e o notado progresso nas formas de produção. A
ocorrência de tal contradição contemporânea tornou a estratificação
o problema sociológico por excelência. Quando se fala de sociologia,
sempre estão colocadas as questões das desigualdades e da
mudança social, implícita ou explicitamente.
Alguns autores propuseram que a filosofia social fosse ouvida
nesta questão acreditando que seria útil reduzir a estratificação
social à existência de normas sociais reforçadas por sanções, já que
essa explicação demonstraria a “natureza derivativa” dos problemas
da desigualdade. A estratificação seria uma conseqüência da
estrutura de poder na medida em que a força das sanções
“produziria” a distinção entre aquele que viola as leis e aqueles que
conseguem não entrar nunca em conflito com qualquer norma
jurídica.
Nessa concepção equivocada, são as posições institucionais que
permitem aos seus ocupantes exercer o poder, posto que as
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mesmas seriam dotadas de soberania: os homens que as ocupam
estabeleceriam a lei para seus súditos, com o aspecto mais
importante do poder sendo o controle de sanções, a capacidade de
garantir a conformidade à lei.
De tais noções de poder e de sanções deveriam concluir as
seguintes proposições esdrúxulas: (a) - que haveria sempre
resistência ao exercício do poder (cuja eficiência e legitimidade
seriam precárias); (b) - que o grupo dos que ocupam as posições
de poder seria o mais forte e a sociedade se manteria unida pelo
exercício de sua força, isto é, pela coação. É a chamada “solução
hobbesiana para o problema hobbesiano da ordem”, em referência
à reflexão do influente filósofo inglês já referido nestes estudos
Thomas Hobbes (1588 – 1679), discípulo do florentino Maquiavel
(1469 — 1527), que, para a infelicidade da sociologia, tornou a
chamada "teoria política" com seu nefasto dogmatismo da "razão de
Estado" dominante nos séculos modernos.
Tal suposta derivação dos problemas da desigualdade teria para
os autores formalistas a vantagem de estabelecer a existência de
normas e a necessidade de sanções como pressupostos axiomáticos
que, por sua vez, tornariam mais lógico o estudo da estratificação.
Com poucas palavras: porque haveria normas e porque as sanções
seriam necessárias para impor conformidade à conduta humana
(diferenciação avaliadora) teria que haver desigualdade de classes
entre os homens.

Variabilidade
►Engajado com prioridade na explicação das mudanças sociais,
ao estudar a estratificação de uma perspectiva diferencial o
sociólogo busca acentuar a variabilidade dos conjuntos e dá ênfase
às tensões sociais irredutíveis verificadas entre os agrupamentos no
interior de uma classe social como macrocosmo.
A redução de tais agrupamentos a estratos ou camadas
caracterizadas pela disparidade de fortuna ou de salário é
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equivocada, e, se acolhida, levaria a perder de vista o fato
diferencial básico que é a unidade da classe, como totalidade
irredutível aos agrupamentos que nela se integram.
Do ponto de vista histórico, as classes sociais têm sempre
tendência a alterar a hierarquia oficial da sociedade em que são
incluídas; elas não concedem importância às tradições e às regras,
a não ser quando são afastadas do poder ou lhes é difícil mantê-lo.
Além disso, a eficácia da consciência de classe, da ideologia e da
organização concretiza-se de maneira diferente para cada classe e
varia em função das estruturas e, às vezes, das conjunturas,
notando-se que a consciência de classe, a ideologia e a organização
são (a) - normalmente muito mais pronunciadas no proletariado do
que nos camponeses, ou nas classes médias e, mesmo, do que na
burguesia; (b) - tampouco são de intensidade igual segundo as
nações, os tipos de capitalismo, os regimes políticos, as flutuações
nos rumos da crise ou da prosperidade, e assim por diante.
As irredutíveis tensões verificadas entre os agrupamentos sociais
particulares em sua variabilidade no interior de uma classe social
são tanto mais percebidas do ponto de vista diferencial quanto uma
classe social é simultaneamente um macrocosmos de agrupamentos
e um microcosmos de manifestações da sociabilidade.
Daí a recorrência da variabilidade tanto na tomada de consciência
de classe quanto no papel desempenhado pelas classes sociais na
produção, distribuição e consumo; sem falar da variabilidade em
referência das obras de civilização que realizam [direito, moral,
conhecimento educação, etc] ou da ideologia que representam.
Ou seja, com a variabilidade não se pode deixar de perceber um
elemento de liberdade humana, ao menos sob o aspecto coletivo da
liberdade, penetrando na realidade social pela luta social das
classes sociais, pela tomada de consciência de classe, pelos
conflitos sociais entre classes e sociedades globais, pelas tensões
entre forças produtivas e relações de produção.
Quanto aos diferentes agrupamentos particulares em tensões e
lutas propriamente sociais no seio das classes sociais, notam-se as
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famílias, os grupos de idade, os agrupamentos de afinidade
econômica ou estratos, as profissões, os públicos, os grupos de
produtores e de consumidores, os agrupamentos locais, as
associações amicais, fraternais, religiosas, políticas, educativ as,
esportivas e assim por diante, isto, sem falar na limitação recíproca
entre Estado, igrejas diversas, sindicatos profissionais, partidos
políticos, limitação recíproca esta que favorece a liberdade
individual.
Enfim, a percepção da multiplicidade dos agrupamentos no seio
de uma classe varia em função da própria luta das classes: maior a
luta, menor a percepção. Por sua vez, o Estado e os partidos
políticos são dois gêneros de agrupamentos particulares que, nos
tipos das sociedades modernas, se apresentam geralmente como
instrumentos das lutas das classes 27.
►Mas não é tudo. Insere-se no estudo da estratificação social a
constatação de que indivíduos e grupos são integrados e em razão
desta integração suas emanações subjetivas passam à realidade
social, advindo daí que a psicologia coletiva seja inserida no âmbito
da sociologia.
Esta constatação permite aplicar a mirada diferencial no estudo
das mentalidades, permite ter em conta a imanência recíproca do
individual e do coletivo, em razão do que a sociologia não projeta
os valores cujo funcionamento explica, mas os descreve como níveis
de realidade nas ambiências sociais onde os mesmos são aceites e
incluídos, verificando-os em seus próprios determinismos.
Desta forma, com a autonomia relativa dos níveis simbólicos da
realidade social (os níveis intermediários entre a infra e as
superestruturas), a psicologia coletiva põe em relevo o nível dos
valores, das mentalidades e mais amplamente das obras de
civilização e, por esta via, faz ver que as relações intergrupais
verificadas nos estudos de estratificação social não são reduzidas

27Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965) “Études sur les Classes Sociales”, Paris, Gonthier, 1966,
249pp., Col. Médiations (1ªedição em Francês: Paris, Centre de Documen-tation Universitaire-CDU,
1954)
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às relações coletivas entre as classes sociais ou entre as sociedades
globais, mas revelam-se um nível das relações com outrem, cujas
hierarquias são específicas e diferenciadas.
. ►Ao estudar a estratificação e em especial as classes sociais,
sociólogos notáveis como Henri Lefebvre (1901 –1991) assinalaram
os
elementos
de
psicologia
coletiva,
mostrando
a
indispensabilidade do estudo sociológico de tal disciplina, a saber:
em sociologia, as consciências de classe assim como as ideologias
fazem parte da produção de imagens, da produção de
símbolos, idéias, 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 “intelligentzia” 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 28·.

28 Lefebvre, Henri: "Psicologia das Classes Sociais", in Gurvitch e al.‘ Tratado de Sociologia vol. 2’, tradução Almeida Santos, revisão Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp.505
a 538 (1ªedição em francês: Paris, PUF, 1960), ver pág. 511.
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Formação dos agrupamentos estruturados
►Em maneira mais abrangente, o ponto de vista sociológico assim
afirmado como incluindo a psicologia coletiva leva a reconhecer
que é improdutivo discutir problemas de estratificação e estrutura
social sem levar em conta a nítida consciência coletiva da hierarquia
“específica e referencial” de uma unidade coletiva real (grupo ou
classe). Como diriam os estudiosos da história social, estratificação
propriamente social implica a percepção das relações com os
outros grupos e com a sociedade global, sendo esta tomada de
consciência que imprime ordem às manifestações de sociabilidade e
diferencia os agrupamentos estruturados.
Em sociologia os agrupamentos sociais diretamente observados
são sempre específicos, voltados para realizar em algum grau as
"idéias" de Direito, conhecimento, arte, educação, moralidade.
Portanto todo o agrupamento particular 29 é estruturável, no sentido
de que se coloca toda uma série de questões a respeito de
como o grupo se integra na sociedade global e da medida da
sua tensão com os outros grupos, decorrendo daí a
indispensabilidade em analisar a passagem de um “agrupamento
não-estruturado (mas, estruturável) para chegar à condição de
agrupamento estruturado.
Nesta análise em que o campo da psicologia coletiva é
delimitado – notadamente em relação aos aspectos afetivos e
intelectuais das mentalidades – distinguem-se os seguintes
momentos: (1) - a diferenciação entre “categoria” ou “estrato”,
como simples coleção de indivíduos que se encontram numa
situação mais ou menos idêntica, e os “verdadeiros grupos reais”;
(2) - a oposição de grupo e estrutura; (3) - a passagem

29 A qualificação "particular" é empregada aos agrupamentos sociais para diferenciá-los das
sociedades globais.
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propriamente dita de um agrupamento não-estruturado para
agrupamento estruturado 30.
Como disse a redução dos agrupamentos a estratos ou camadas
determinadas pela disparidade de fortuna ou de salário é
equivocada, e, se acolhida, levaria a perder de vista o fato
diferencial básico que é a unidade da classe social, como totalidade
irredutível aos agrupamentos que nela se integram. O ponto de vista
da psicologia coletiva na sociologia traz uma compreensão
diferencial da estratificação social, faz ver que as camadas ou
estratos sociais são efetivos em sua realidade social e não meros
reflexos de posições econômicas ou níveis de renda estatísticos
desprovidos de toda a coesão.
No tópico “(1)” acima se afirma que é uma questão de fatos
particulares e somente de fatos (pesquisa de campo) saber quando
se está perante verdadeiros grupos reais ou perante uma simples
coleção de indivíduos.
Desse modo, se constata que os desempregados podem passar de
“coleção” para grupo real nas conjunturas de crise econômica,
quando as manifestações de afinidade fraternal são acentuadas,
viabilizando sua organização social em formas de solidariedade e
ajuda mútua.
Da mesma maneira, as pessoas que se encontram numa situação
econômica idêntica só constituem grupo real quando sentem seu
nível de vida e prestígio social em baixa ou, pelo contrário, quando
se dão conta de que, tanto seu nível de vida quanto seu prestígio
social, ambos estão em alta.
►Do mesmo modo, consumidores e usuários podem tornar-se
grupos reais quando seus interesses são alcançados pelo conflito
(tomada de consciência), o que acontece em virtude das seguintes
razões: (1)- se trata de consumidores que não são simultaneamente
produtores, como aposentados, inválidos, crianças, adolescentes,
30 Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da
sociologia diferencial”, tradução da 4ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos,
1979, 587 pp. (1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1950), ver págs.496 a 500.
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velhos, mulheres, etc.; (2)- os consumidores se encontram
especialmente conscientes da subida dos preços provocada pelas
exigências dos produtores de um outro ramo da indústria; (3)- se
deixam animar por uma doutrina como o trabalhismo, p.ex., que os
leva a acentuar sua posição de consumidores ou a procurar um
equilíbrio entre esta posição e a dos produtores. Nestes três casos
as duas categorias produtores e consumidores podem tornar-se
grupos reais, podem mesmo estruturar-se e, se isso acontecer,
podem ir ao ponto de se organizar.
Por fim, há o caso dos diferentes públicos que na maior parte do
tempo são apenas categorias ou coleções de indivíduos, embora em
certas circunstâncias particulares possam tornar-se grupos reais e
mesmo encaminhar-se na via da estruturação: é o exemplo dos
laicistas e os clericalistas na altura dos conflitos de separação do
Estado e da Igreja, etc.
Seja como for, importa reter como disse e repito que, quando se
passa de uma categoria a um grupo real temos questões de fato,
estamos diante de unidades coletivas observáveis diretamente, e
fundadas em atitudes contínuas e ativas configurando quadros
macrossociológicos com certa coesão.
Quer dizer, estamos diante do seguinte:
1- agrupamentos de afinidade fraternal, calcada esta afinidade em
uma situação econômica análoga, como é o caso dos estratos numa
classe social, o dos desempregados, o dos produtores e o dos
consumidores;
2- agrupamentos de idade, como a juventude, as pessoas de idade
madura, os idosos, ou agrupamentos ligados às gerações;
3- os públicos, como agrupamentos assentes na afinidade de
gostos, de crenças, de doutrinas, etc.
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Movimento para uma estruturação
►Nada obstante, enquanto falta a estrutura e não seja palpável o
próprio movimento para uma estruturação, levando à tomada de
consciência das relações com os outros grupos e com a
sociedade global 31, não têm esses quadros conseqüentemente
nenhuma armação, e o equilíbrio entre as diversas hierarquias não
existe, nem a consciência coletiva se separa do inconsciente; mais
ainda: os controles ou regulamentações sociais pelo direito, pela
moral, pelo conhecimento, etc. não são diferenciados, entre outros
critérios.
A possibilidade de uma estrutura em perspectiva em tal
movimento para a estruturação dá conta da imbricação do
fenômeno psíquico nas atitudes coletivas. Posto que não
completamente apreensíveis estas últimas diferenciam-se como
disposições para [reagirem em maneira comum], e, por sua vez,
as tomadas de consciência por nelas serem imbricadas admitem
igualmente um estado virtual, latente, um estado de intenção, a
que, nos grupos estruturados já reconhecidos por suas formas de
vida moral, corresponderá a diferenciação dos ascendentes morais
– como o ascendente dos deveres, da tradição, das imagens
simbólicas ideais, da aspiração, da criação, enfim.
Daí que a análise sociológica não só considera a interpenetração
do plano moral, do psicológico e do social formando as direções
indispensáveis de toda a vida mental, mas se pauta pela
constatação de uma dialética em que se verifica justamente o
mental como o conjunto de suas direções desse modo observadas,

31 A constatação de um movimento para a estruturação é uma das referências da noção de
fenômenos psíquicos totais, desenvolvida em sociologia diferencial por Georges Gurvitch (18941965), e resumida em seu artigo “O Conceito de Fenômenos Psíquicos Totais”, in “Tratado de
Sociologia - Vol.2”, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto 1968, (1ª edição em
Francês: PUF, Paris, 1960). Ver Lumier, Jacob (J.): Psicologia e Sociologia: O Sociólogo como
Profissional das Ciências Humanas, Internet, E-book Monográfico, 158 págs. Janeiro 2008,
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005
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a saber: as direções para o Meu, para o Teu, para o Nosso, tendo
em conta que nessas direções assim concretamente afirmadas como
qualidades específicas do mental, os Nós-outros, o grupo, a classe
social, a sociedade apreendidos são tomados pelos seus sujeitos
humano-sociais, que os afirmam em direções compondo a vida
mental.
Em acordo com a classificação de Gurvitch, essas direções para o
Meu, para o Teu, para o Nosso são diferentemente acentuadas na
vida mental e se encontram umas vezes em reciprocidade de
perspectiva, outras vezes polarizadas, outras em relação de
complementaridade, de ambigüidade ou ainda em relações de
implicação mútua, já que toda a consciência é interpenetração das
consciências.
Aliás, na segunda metade do século XX, nas sociedades mais
desenvolvidas, observou-se que esse movimento para uma
estruturação acontecia com o grupo de pessoas idosas, e
acontecia também, por um lado, com os estratos de técnicos,
peritos, diretores e, por outro lado, com os estratos de funcionários,
empregados, intermediários.

Análise estrutural e análise histórica
►Pode-se então dizer que a diferença específica de um grupo
social inclui o esforço conducente para a tomada de consciência
coletiva das relações com os outros grupos e com a sociedade
global, enquanto que a estrutura está presente lá onde há plena
consciência da hierarquia das formas de sociabilidade, com as
correspondentes regulamentações sociais viabilizando os graus de
coesão.
Contra a tese que pretende separar análise estrutural e análise
histórica sustentou-se que o procedimento de apreciar em um só
conjunto e contrapor o grupo e a estrutura na análise sociológica é
válido, não só para agrupamentos de grande envergadura como os

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
51

acima considerados, mas para os agrupamentos particulares
funcionais. Basta ter em conta as seguintes constatações e razões:
(1) - não pode deixar de haver certa semelhança entre grupo e
estrutura, sendo característica de todos os agrupamentos o fato de
serem estruturáveis, como já mencionado; ademais, a possibilidade
de uma estrutura não se confunde e como disse não é nem
estruturação nem estrutura adquirida.
(2) - em um grupo não-estruturado as relações com os outros
grupos e com a sociedade global ficam fluidas;
(3)- é somente quando começa a estruturação que essas relações
como disse se tornam precisas, quer dizer se coloca toda uma série
de questões a propósito de como o grupo se integra na sociedade
global e da medida da sua tensão com os outros grupos.
(4)- Será em razão de tal esforço para a unificação e integração
que os mesmos grupos específicos podem adquirir estruturas
variadas em função da sua integração nos diversos tipos de
sociedades globais, como o grupo familiar, que ora é família
doméstica, ora é família conjugal, ora é família-lar. Aplicando-se a
mesma observação para o grupo profissional, que ora aparece
fazendo parte da família doméstica (sociedades de tipo patriarcal),
ora aparece identificado a uma confraria mágica (sociedades
arcaicas), ora fazendo um todo com uma casta, ora tomando o
caráter de uma associação voluntária, etc.;
(5)- por fim, é indiscutível que um grupo não-estruturado em
certo tipo de sociedade global, como é o caso das indústrias, dos
consumidores, ou, ainda, como é o caso dos estratos tecnocráticos
em regime de capitalismo concorrencial, podem vir a estruturaremse muito fortemente noutros tipos de sociedades globais, como é
ainda o caso dos grupos mencionados uma vez postos sob o regime
do capitalismo organizado ou dirigista.
O reconhecimento do problema da possibilidade da estrutura torna
mais visível a complexidade dialética da consciência coletiva, tanto
ao nível dos fenômenos sociais totais (conjuntos das atitudes
coletivas, nunca completamente apreendidas) quanto ao nível d os
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fenômenos psíquicos totais, como se verá neste ensaio. Portanto
não há negar a pertinência da psicologia coletiva ao âmbito da
sociologia.
Da estratificação à sociologia dos agrupamentos sociais particulares
Há dois aspectos que a psicologia coletiva faz sobressair. Primeiro,
o fato do conhecimento em correlações funcionais – todo o
conhecimento tem base nas mentalidades coletivas – torna-se mais
decisivo no estudo das estruturas, notadamente a partir dos tipos
de sociedades que dão à luz o capitalismo, onde o peso do saber
para o equilíbrio do conjunto não pode ser minimizado, malgrado o
advento do maquinismo. Segundo, a sociologia dos agrupamentos
particulares adquire maior peso em relação aos estudos das classes
sociais, haja vista a diferenciação do referido movimento para a
estruturação.
Com efeito, 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.
►Deste ponto de vista realista é possível aplicar a mirada
diferencial 32 e constatar que a estratificação econômica é
relativizada e assim evitar a redução dos agrupamentos a estratos
ou camadas caracterizadas pela disparidade de fortuna ou de
salário.
De fato, só é possível falar de grupo quando em um quadro social
parcial e por efetividade das atitudes coletivas aparecem as
seguintes características: 1) - predominam as forças centrípetas
sobre as centrifugas; 2) - os Nós-outros convergentes predominam
sobre os Nós-outros 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

32 O termo diferencial é empregado aqui no sentido básico do que procede por diferenças
infinitamente pequenas.
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grupo social particular pode afirmar-se no seu esforço de unificação
como irredutível à pluralidade das ditas manifestações.
Daí a percepção de que em todo o microcosmo social há
virtualmente um grupo social particular que a mediação das atitudes
coletivas faz sobressair.
O grupo é uma unidade coletiva real, mas parcial, que é observada
diretamente, como já foi dito. Essa unidade é fundada exatamente
em atitudes coletivas contínuas e ativas; além disso, todo o
agrupamento social particular tem uma obra comum a realizar e se
encontra engajado na produção das “idéias” como o direito, a moral,
o conhecimento, etc., de tal sorte que sua objetivação se afirma
reiteradamente como “unidade de atitudes, de obras e de
condutas”, advindo dessa característica objetivação como disse
que o grupo se constitua como quadro social estruturável, com
tendência para uma coesão relativa das manifestações da
sociabilidade.

Dependência e Independência
►Nota-se, então, no conjunto dos agrupamentos particulares,
uma dialética entre a independência e a dependência a
respeito do modo de operar da sociedade global. Desta forma
observa-se que os grupamentos mudam de caráter em função dos
tipos de sociedades globais em que se integram conforme
hierarquias específicas, notadamente conforme a escala dos
agrupamentos funcionais.
Seja como for, é essa dialética sociológica de competição e
combinação, orientada ora para a independência, ora para a
dependência a respeito do modo de operar da sociedade global que
justifica em sociologia o estudo separado dos modos de operar
regendo os agrupamentos sociais particulares.
Da mesma maneira, é essa dialética de competição e combinação
que justifica a percepção do papel essencial que por via de
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objetivação os grupos desempenham na unificação pela sociedade
global. Ou seja: existe um deslocamento, uma competição, uma
ruptura, uma tensão entre o modo de operar das classes sociais e
o das sociedades em que elas se encontram integradas. Como se
sabe, é um erro fatal transformar o determinismo das classes em
um princípio universal, em módulo permitindo atingir a
compreensão de todo o determinismo sociológico global.
Sem levar em consideração as rupturas entre os modos das
classes sociais e das sociedades em que elas se encontram
integradas não se chega ao essencial, não se percebe que se está
ante “uma descontinuidade relativa limitada por uma continuidade
relativa”, cujos graus só podem ser estudados em maneira empírica.
Daí o campo da dialética entre independência e dependência,
sendo essencial o papel dos agrupamentos particulares porque
impedem que a unificação pelo modo de operar da sociedade global,
cuja integração dos fatos é a mais eficaz, seja efetuada sem a
intervenção da liberdade humana, sem a intervenção da liberdade
de escolha, da liberdade de decisão, da liberdade de criação.
Ou seja, o papel dos agrupamentos particulares é não deixar
escapar nem a descontinuidade, nem a continuidade entre os dois
determinismos, entre o determinismo das classes sociais e o das
sociedades globais.

Agrupamentos funcionais
Tomando base em tal critério do papel essencial, a análise
sociológica empírica do grupal, isto é, a análise da escala do
parcial na realidade social, tal como estudada na sociologia
diferencial leva a distinguir seis espécies de agrupamentos
funcionais, seguintes: (1) - os agrupamentos de parentesco:
clã, família doméstica, família conjugal, lar, etc.; (2) - os
agrupamentos de afinidade fraternal, que são fundados sobre
uma afinidade de situação, compreendida aí a situação econômica,
mas que também podem ser fundados sobre uma afinidade de
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crença, de gosto ou de interesse: por exemplo: os agrupamentos
de idade e de sexo, os diferentes públicos, os agrupamentos de
pessoas tendo os mesmos rendimentos ou fortunas; (3) - os
agrupamentos
de
localidade:
comunas
ou
comarcas,
municipalidades, departamentos, distritos, regiões, Estados; (4) os agrupamentos de atividade econômica, compreendendo
todos os agrupamentos cujas principais funções consistem em
participação na produção, nas trocas, na distribuição ou na
organização do consumo; (5) - os agrupamentos de atividade
não-lucrativa, como os partidos políticos, as sociedades eruditas
ou filantrópicas, clubes esportivos, etc.; (6) - os agrupamentos
místico-extáticos, como as igrejas, congregações, ordens
religiosas, seitas, confrarias arcaicas, etc.
Devem ter em conta que 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 da sociedade global.
Reciprocamente, por seu lado, o modo de operar da sociedade
global é fortemente impregnado (a) - pelo modo de operar dos
agrupamentos parciais acima mencionados, em especial daqueles
que em certo momento exercem papel destacado na hierarquia dos
agrupamentos funcionais ("estratificação propriamente social"),
sobre a qual, ademais, se apóia a estrutura do conjunto histórico
em questão; assim como, (b) - pelo modo de operar das classes
sociais, as quais desde que aparecem
nas sociedades
industrializadas subvertem a hierarquia básica do conjunto e a
combatem.
A hierarquia dos agrupamentos no interior de uma classe social só
raramente se reduz à escala dos estratos de afinidade econômica,
resultantes estes que são da disparidade de riqueza ou de salário,
da disparidade de preparação profissional, de necessidades, de
carências ou da disparidade de satisfação destas. Outros gêneros
de hierarquias de grupos surgem com base em critérios como o
prestígio, o poder, a boa reputação de certos agrupamentos no
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interior da classe, critérios estes que, em geral, são completamente
independentes da estratificação econômica.
Por sua vez, no interior de uma classe social, a escala dos
agrupamentos independentes dos estratos econômicos implica uma
avaliação que só pode derivar da tábua de valores própria a esta
classe 33·. Desse modo, a classe social em seu esforço de unificação
dos agrupamentos parciais, que ela empreende em competição com
a unificação pelo tipo de sociedade global, se afirma como totalidade
dinâmica específica que, todavia, apresenta caráter diferente para
cada classe, para cada estrutura e, às vezes, para cada conjuntura
global.
Quer dizer, a unificação dos modos de operar dos agrupamentos
sociais particulares em um modo de operar de classe toma formas
diferentes, dado a variedade das classes sociais, seus tempos
diferentes e suas obras diferentes. Aliás, o esforço de unificação
dos modos de operar divergentes no interior de uma classe social,
põe em relevo como disse o papel destacado que a consciência de
classe, a ideologia e as obras de civilização desempenham
habitualmente na dinâmica das classes sociais, que não é só uma
dinâmica de avaliação relativamente à hierarquia dos agrupamentos
independentes da estratificação econômica, mas inclui a
suprafuncionalidade da classe, pois a classe social interpreta a
totalidade das funções sociais como combinada ao esforço
concentrado que realiza para ascender ou para ingressar no poder
34
.
A análise da totalidade dinâmica específica das classes sociais faz
notar que as mesmas servem normalmente de planos de referência
ao conhecimento, à moral, ao direito, à arte, à linguagem
favorecendo a verificação do funcionamento dos modos de operar
parciais dessas próprias classes sociais.
33 Cf. “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). Ver página 209 sq.
34 Os modos de articular e impulsionar o desenvolvimento têm base na suprafuncionalidade das
classes sociais.
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Enfim, como já foi notado, o modo de operar das classes sociais
afirma, antes de tudo, a acentuação dos papéis sociais, de
preferência no domínio econômico e político; em seguida, afirma a
eficácia da consciência coletiva muito intensa e penetrante,
conseguindo predominar sobre o espírito de corpo dos
agrupamentos, chegando a guiar suas atitudes. Vem depois a
afirmação da eficácia dos símbolos, idéias e valores e, mais
amplamente, das obras de civilização e ideologias que as justificam,
elementos estes que colaboram para solidificar a estruturação das
classes sociais.

Complexidade Dialética
►Depois de Karl Marx (1818-1883) sabe-se que a consciência faz
parte das forças produtivas em sentido lato e desempenha um papel
constitutivo nos próprios quadros sociais - seja como linguagem,
seja pela intervenção do conhecimento como controle ou
regulamentação social, seja ainda como direito espontâneo. Além
disso, que a psicologia coletiva pertence ao domínio da sociologia
sobressai através da aplicação das teorias de consciência aberta
35
, que acentuam a imanência recíproca entre o psíquico e o
consciente, por um lado, e por outro lado, a sociedade, o mundo, o
ser, vale dizer uma consciência aberta às influências do ambiente,
toda a tomada de consciência implicando atitudes coletivas.
Como se sabe, Durkheim (1858-1917) por sua vez concebe a
consciência coletiva como intrinsecamente relacionada ao elemento
flutuante, não estruturado, que designava "solidariedade de fato",
aí compreendendo as formas de sociabilidade.

35 Refiro-me em especial à noção de dialetização do simples, desenvolvida por G. Bachelard (18841962) que implica um método de individuação com base probabilitária, no qual as qualidades
individuais se definem por integração no conjunto. Cf. Bachelard, Gastón (1884-1962): “O Novo
Espírito Científico”, São Paulo, ed. Abril, 1974, coleção “Os Pensadores”, vol.XXXVIII, pp.247 a
338 (1ª edição em Francês, 1935). Ver igualmente Gurvitch, Georges (1894-1965): “Dialectique et
Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science.
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Para seus continuadores, a insuficiência das orientações de
Durkheim quanto ao problema da consciência coletiva (por ele
equivocadamente identificada ao Bem supremo) que ele próprio
introduziu na sociologia do Século XX está em sua falta de
relativismo científico, ao ignorar que a importância dos patamares
(paliers) em profundidade 36 da realidade social é variável (são
níveis múltiplos), depende de cada tipo de sociedade global, cada
tipo de agrupamento social e varia segundo os diferentes Nósoutros.

Mundo cultural
►Compreendendo os conjuntos do psiquismo tais como a vida
mental consciente, subconsciente, infraconsciente e inconsciente, a
consciência coletiva deve ser estudada (a) – não só nas suas
manifestações objetivadas na base morfológica da sociedade; (b) –
nas condutas organizadas e regulares, nos modelos, signos,
atitudes, funções sociais, símbolos, idéias, valores e ideais
coletivos, obras de civilização (arte, religião, conhecimento, direito,
moral, educação); (c) – principalmente nas estruturas e nos
fenômenos não-estruturais como as formas de sociabilidade; (d) –
mas igualmente em si própria, em suas manifestações concretas em
os Nós-outros, já que a consciência coletiva não se realiza
inteiramente em qualquer desses elementos e pode extravasá-los
em expressões imprevisíveis, inesperadas e até surpreendentes.
A realidade dos níveis culturais na vida coletiva - níveis simbólicos
e significativos, as idéias, os valores e os ideais - põem em relevo

36 Os patamares da realidade social nada representam, não são funções representativas. A teoria
sociológica constrói seu objeto na medida em que delimita a realidade social em níveis mais ou menos
construídos para estabelecer “conceitos” ou quadros operativos eficazes em vista de dar contas da
pluridimensionalidade da realidade social. As camadas seccionadas podem se afirmar como sendo
mais cristalizadas e oferecer um suporte mais sólido à estruturação do que jamais poderão fazê-lo as
manifestações da sociabilidade. Cf. Gurvitch e Al.: "Tratado de Sociologia", vol.1, trad. Rui
Cabeçadas, revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964, 2ª edição corrigida (1ª edição
em Francês: Paris, PUF, 1957).
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que a consciência coletiva os apreende, portanto uma consciência
situada no ser, intuitiva e capaz de se multiplicar em um mesmo
quadro social.
Melhor ainda, em sua autonomia, o mundo cultural com seus
valores que aspiram à validade só pode ser apreendido por via de
consciência coletiva.
Por sua vez, a apreensão por via de
consciência coletiva é possível graças ao fato de que essa
consciência é capaz de se abrir, ultrapassando as suas crenças e
assimilando as novas influências do ambiente social, e como foi dito
é capaz de se multiplicar no mesmo quadro social.
Enfim, da mesma maneira em que não há comunicação sem o
psiquismo coletivo, decorre das pesquisas empíricas que os
símbolos sociais para servirem de base à comunicação universal
devem ter para todas as consciências individuais o mesmo
significado pressupondo em modo realista uma união, uma fusão
parcial das consciências anterior a qualquer comunicação simbólica
37
. Tal a efetividade irredutível da consciência coletiva.
***

37 Evidentemente a afirmação da união prévia nada tem a ver com a estandardização dos símbolos
ou cristalização dos significados. Ver a Nota Complementar sobre a função simbólica.
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Dialética e Consciência Coletiva
A Psicologia Coletiva na Estratificação Social
Jacob (J.) Lumier

Nota Complementar sobre a função simbólica
A função simbólica é inseparável do homem tomado coletiva ou
individualmente, de tal sorte que os Eu, Nós-outros, grupos, classes
sociais, sociedades globais são construtores inconscientes ou conscientes
dos símbolos variados.

Os símbolos são estudados em sociologia como símbolos sociais, portanto,
existindo como representações que só em parte exprimem os conteúdos
significados, e servem de mediadores entre os conteúdos e os agentes coletivos
e individuais que os formulam e para os quais se dirigem, tal mediação
consistindo em favorecer a mútua participação dos agentes nos conteúdos e
desses conteúdos nos agentes. Os símbolos sociais constituem tanto uma
representação incompleta, uma expressão inadequada, quanto um
instrumento de participação.
Pode-se dizer com Georges Gurvitch 38 que os símbolos sociais revelam
velando e ao velarem revelam, na mesma maneira em que, impelindo para a
participação direta no significado, travam-na.
Neste sentido, os símbolos constituem uma forma de comportamento diante
dos obstáculos, sendo possível dizer que a função simbólica é inseparável do
homem tomado coletiva ou individualmente, de tal sorte que os Eu, Nós-outros,

38 Gurvitch, Georges et al.: “Tratado de Sociologia", volumes 1 e 2, revisão Alberto Ferreira,
Porto, Iniciativas Editoriais, 1964 (vol.1), 1968 (vol.2). (1as edições em Francês: Paris, PUF, 1957,
1960, respectivamente).
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grupos, classes sociais, sociedades globais são construtores inconscientes ou
conscientes dos símbolos variados.
Na análise sociológica da esfera simbólica do mundo humano acentuamse as seguintes constatações: (1) – a imensa variabilidade decorrente da
ambigüidade fundamental do simbólico; (2) – os planos subjacentes da
própria realidade social são dependentes do simbolismo na medida em
que, justamente, simbolizam o todo indecomponível dessa realidade
seccionada; (3) – ao mesmo tempo, os símbolos sociais mais
especialmente ligados às obras de civilização39 funcionam como
argamassa de colagem, juntando as descontinuidades entre os níveis
seccionados; (4) – os símbolos se apóiam em experiências coletivas e atos
criadores dos Nós-outros, grupos, sociedades, que (a) – constituem
uniões prévias tornando possível a comunicação e (a1) – ultrapassam a
esfera simbólica tornando-a igualmente possível.
Nada obstante, cabe lembrar que em sociologia não se procede a uma
redução que não seja um procedimento dialético. Constata-se que a esfera
simbólica não passa de uma camada em profundidade da realidade social
dentre outras.
A redução das idéias e valores e das obras de civilização ao plano do
pensamento simbólico é característica da análise filosófica. Esta as destaca da
realidade social e do empirismo efetivo, visando desse modo estudá-las
mediante a acentuação de sua autonomia relativa, como formas simbólicas
dotadas de diferenças específicas.
Cabe, pois, à sociologia esclarecer que a mobilidade provém exatamente
do caráter mediador dos símbolos, além disso: (a) – os símbolos variam
em função dos sujeitos coletivos que os elaboram, ou emissores; (b) – os
símbolos variam em função dos sujeitos coletivos a que se dirigem, ou
receptores; (c) – os símbolos variam em função dos tipos de estruturas
sociais parciais ou globais, bem como em função das conjunturas
particulares, dos quadros sociais (sociedades, classes, agrupamentos

39 Os símbolos da linguagem, conhecimento, moralidade, arte, religião, direito, incluindo as idéias
e valores que essas obras de civilização implicam (mediante redução ao plano do pensamento, a análise
filosófica as estuda em sua autonomia relativa como formas simbólicas dotadas de diferenças
específicas).
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particulares, formas de sociabilidade); (d) – os símbolos variam
igualmente em função dos obstáculos a ultrapassar ou situações a
dominar justamente pelos símbolos, etc.
Desta forma, a sociologia põe em relevo a afinidade entre o conjunto da
realidade social e a esfera simbólica.
Quer dizer, se analisarmos as características de funcionalidade dos
símbolos sociais constataremos com Gurvitch que há duas maneiras de
classificar os símbolos: uma, enfocando as colorações dominantes (como
aspectos das mentalidades a que se ligam), distingue três gêneros de
simbolismo que atendem a diferenças de graus e não a oposições nítidas,
é a seguinte: (A) – símbolos sociais com dominante intelectual; (B) –
símbolos sociais com dominante emotiva e (C) – símbolos sociais com
dominante ativa e voluntária.
Inclui-se na categoria de símbolos sociais com dominante intelectual as
representações coletivas e individuais, as medidas, as conceituações das
diversas temporalidades e extensões concretas 40, as categorias lógicas,
as grandezas matemáticas que evocam a noção de infinito (cálculo
infinitesimal), os símbolos servindo de fundamento ao aparato conceitual
de diferentes ciências; a linguagem, enfim.
Aliás, deste ponto de vista da coloração dominante, em relação à
linguagem, Gurvitch remarca o caráter intermediário da mesma entre os
símbolos intelectuais e os símbolos voluntários e ativos, porque a sua
primeira forma consistiu em gestos e exclamações.
Na categoria de símbolos sociais com dominante emotiva incluem-se as
danças e os cantos, as expressões de luto, as festas de noivado ou de
carnaval, as maneiras de fazer a corte e de se declarar, as bandeiras, as
condecorações, os monumentos, as imagens ideais que servem de
padrões de moralidade 41.

40 Ver sobre a multiplicidade dos tempos sociais segundo Georges Gurvitch o seguinte ensaio:
Lumier Jacob (J.): Leitura da Teoria de Comunicação Social desde o ponto de vista da Sociologia
do Conhecimento (Ensaio, 338 págs.). Internet, O.E.I. / E-book / pdf, 2007, págs. 180 a 219. link:
http://www.oei.es/salactsi/lumniertexto.pdf
41 Ver neste ensaio o capítulo 4: Introdução ao Estudo Sociológico da Variabilidade na Vida
Moral.
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Finalmente, dentre a categoria de símbolos sociais com dominante ativa
e voluntária encontramos os símbolos que servem de “sinais de
símbolos”, isto é: os símbolos motores, os símbolos de preparação, os
de chamada, os de comando, os de encorajamento, os de excitação, etc.
Quanto à outra maneira de classificar os símbolos em sociologia 42,
compreende uma oposição cujos critérios são eminentemente empíricos, a
saber: (a) – símbolos conscientemente enganadores e ilusórios: os slogans,
os preconceitos, as imagens ferindo a imaginação ou excitando os complexos
de superioridade e de inferioridade, as falsificações, os louvores, etc. (b) – os
símbolos inconscientemente irrisórios: ligados às relações entre os sexos
(macho e fêmea), à libido e mais especialmente ao tipo de casamento; (c) –
símbolos cuja elaboração não contém nenhuma intenção reservada
enganadora: são os símbolos ligados às obras de civilização como os símbolos
religiosos, os símbolos morais, os símbolos jurídicos, estéticos, do
conhecimento, educativos, enfim.
Em sociologia, dá-se relevo ao pluralismo da função simbólica: cada
símbolo depende do cotejo entre, por um lado, a função simbólica total e, por
outro lado, uma situação de conjunto (conflitual por inadequação) mais
particularizada.
Todavia, a validade dessa noção de pluralismo da função simbólica deve ser
submetida a uma precisão. É que por mais dependentes que os símbolos sejam
dos diferentes aspectos da mentalidade, as distinções entre os símbolos
devem-se como dissemos a diferenças de grau, de acentuação, de coloração,
e não a oposições nítidas, não havendo na classificação dos três gêneros de
simbolismo separação completa possível.
***
Não obstante exercer-se como impulso para a participação direta no
significado, a função simbólica guarda um aspecto de inadequação que a
sociologia designa como “signo no símbolo”, assinalando que os símbolos
são presenças intencionalmente introduzidas e invocadas para indicar

42 A sociologia não é competente para considerar a oposição entre os símbolos como produtos da
vida coletiva e os símbolos possuindo uma verdade em si.
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carências. Tal constatação decorre do fato de que há um simbolismo singular
e espontâneo cuja virtualidade penetra a esfera simbólica.
Se as manifestações do social no mundo exterior dependem em grande parte
do simbolismo, caso das organizações, modelos – especialmente os modelos
culturais – ritos, procedimentos, tradições, práticas, modos, papéis sociais, não
é necessário que todos os símbolos sejam generalizados e estandardizados;
não é necessário que estejam ligados a modelos mais ou menos cristalizados
ou fixados de antemão: há um simbolismo singular e espontâneo que em
circunstâncias particulares pode tornar-se importante, e que está próximo das
condutas coletivas efervescentes, inovadoras e criadoras, da mesma maneira
em que, com referência ao plano dos valores e das idéias sociais, está
igualmente próximo da apreensão coletiva direta (não intermediada por
símbolos sociais).
Quer dizer esse simbolismo espontâneo e inteiramente singular está na
proximidade dos atos mentais coletivos, incluindo as intuições intelectuais,
emotivas, voluntárias dos Nós-outros, dos grupos, das sociedades globais.
Daí se compreende os símbolos como presenças intencionalmente introduzidas
e invocadas para indicar carências, tornando de tal sorte reconhecida a
“expressão-signo no símbolo”, sendo a esta expressão-signo que se refere
o aspecto de inadequação, que a função simbólica compartilha com o seu
sentido de instrumento de participação, impulso para a participação direta no
significado.
Cabe lembrar que ao constatar o signo no símbolo não se exagera sobre o
conhecimento de que tenha sido por etapas que, nos tipos mais recentes de
sociedade, a maior parte dos símbolos adquiriu um caráter completamente
racional, não tendo mais o aspecto místico original da esfera simbólica 43.
Vale dizer, a sociologia não tira do fato desse caráter racional adquirido através
dos tipos de sociedade a conclusão de que os símbolos se tornaram simples
signos, simples indicativos da ação ou do comportamento: a sociologia repele
nessa hipótese exagerada da "preponderância total dos signos" 44 a

43 Originariamente a esfera simbólica surge ligada às crenças no sobrenatural, religioso ou não.
44 Nessa hipótese exagerada acredita-se que os sistemas simbólicos “engendram o sentido e o
consenso em torno do sentido” por meio de alguma lógica e se deixa de lado a pesquisa sociológica
fundamental do sentido da esfera simbólica ela própria, como setor da realidade social.
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conseqüente redução na intensidade do caráter que tem o símbolo de
instrumento impulsionando para a participação direta no significado
45
.
Pelo contrário. Sustenta Gurvitch que a participação impulsionada pelos
símbolos sociais pode ela própria tomar um caráter racional e natural e não
levar os símbolos em modo algum a se tornarem veículos de misticidade, como
acontece nas interpretações alegóricas.
Tomando o exemplo de uma investigação científica em equipe onde
prevalece o apelo à descoberta como imprimindo o sentido aos símbolos
naquela ambiência, o sociólogo nota que a participação consciente em
diferentes níveis no ser social ou na criação coletiva intelectual não inclui o
elemento místico ou alegórico (símbolo do símbolo), mas mantêm-se racional
e adequada.
Outro exemplo é a língua utilizada pela coletividade que, como sistema de
símbolos, serve ao mesmo tempo de resposta antecipada às questões postas
e de expressão incompleta das significações e idéias compreendidas pela
coletividade, que fala tal língua e a utiliza em seu próprio pensamento.
Como se sabe este fato de as mentalidades e as consciências
coletivas e individuais utilizarem um vasto aparelho simbólico prova
o caráter social da vida mental, o caráter social do elemento
psíquico, sobretudo consciente – os quais são integrados na
realidade social e assim passam a esta suas energias ou emanações
subjetivas. Tal é o "sentido" da esfera simbólica, sua efetividade.
o Daí poderem-se considerar as categorias lógicas, os imperativos
morais, as regras do direito, como símbolos que
inadequadamente e adaptados às circunstâncias exprimem as
idéias lógicas e os valores morais e jurídicos profundos.

***

45 Em sociologia a autonomia do significado em relação ao significante é relativa e só se afirma na
dependência ao fenômeno social total, de tal sorte que o avanço na racionalidade da cultura tem
igualmente seu critério nessa dependência. Daí dizer que as coisas mudam de significado, mas as
coisas, os significantes não perdem sua razão de existir, não cedem seu lugar aos únicos signos.
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier

Indivíduo e sociedade: Notas sobre Ambiguidade e Imanência Recíproca

Abstract

Os fatos sociais exercem sobre os indivíduos uma preeminência
psicológica e moral. Sociólogos notáveis chegaram à compreensão
de que o indivíduo volta a encontrar o social igualmente nas
profundidades do seu próprio Eu. Os dois termos "indivíduo e
sociedade" são de uma ambiguidade extrema que se torna um
impasse se nos obstinarmos em considerar esses dois termos como
antitéticos.
Essa ambiguidade será posta em relevo na análise sociológica
diferencial ao rejeitar não a realidade do indivíduo e da sociedade,
mas unicamente o erro inaceitável de que esses termos sejam
tratados como entidades exteriores uma a outra.
***
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Ilusões de Ótica
Do ponto de vista do realismo sociológico, como se sabe, é
importante a riqueza da psicologia coletiva contida nos term os
indivíduo e sociedade.
Bem antes do aparecimento da sociologia, o suposto conflito entre
indivíduo e sociedade relevava de exercícios retóricos aos quais se
ligavam as disputas entre as teses individualistas e coletivistas, ou
entre as posições contractualistas e institucionalistas.
A sociologia do século XIX deixou-se envolver nessas discussões
inócuas em que se tratava do indivíduo ou da pessoa humana por
um lado, e por outro lado a sociedade ou a coletividade como se
fossem entidades abstratas já completamente acabadas e
irredutíveis defrontando-se em inexorável e eterno conflito.
Mas essas querelas
sociologia até o começo
erros principais que
interferência prejudicial

prosseguiram depois do nascimento da
do século XX. Daí a exigência de crítica aos
se trata de eliminar para evitar sua
na sociologia diferencial.

Em maneira preliminar, se constata haver sido dessas discussões
que apareceu a corrente das teorias de compromisso ou de
interação (Simmel, Von Wiese, Weber, Mac Iver, e muitos outros).
A essas teorias de interação se opuseram, em França, Durkheim
e seus colaboradores (agrupados em torno ao "L'Année
Sociologique", fundado pelo mestre em 1898); nos Estados
Unidos, Cooley (Charles Horton Cooley, 1864 - 1929) e seus
seguidores, ambos argumentando que, por irredutíveis aos
indivíduos, os fatos sociais exercem sobre eles uma preeminência
psicológica e moral.
Vale dizer, em maneira justa, Durkheim e Cooley chegaram à
compreensão de que o indivíduo volta a encontrar o social
igualmente nas profundidades do seu próprio Eu (constatação esta
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já nos durkheimianos Marcel Mauss, Maurice Halbwachs, Celestin
Bouglé) 46.
Para a sociologia da segunda metade do século XX o debate a
propósito da relação entre o indivíduo e a sociedade foi considerado
encerrado. Do ponto de vista dos fatos não há como continuar a
aceitar que se considere a sociedade e o indivíduo como entidades
exclusivas e exteriores uma a outra quando se trata em realidade
de elementos impensáveis um sem o outro, cuja vida consiste
precisamente em uma participação mútua.
Note-se que, na qualidade de pensamento que representou a
muitos sociólogos do século XX, o crédito pelo reconhecimento da
participação mútua é atribuído por Georges Gurvitch 47 ao filósofo
americano John Dewey (1859 – 1952), por sua afirmação de que os
dois termos indivíduo e sociedade são de uma ambiguidade
extrema e que essa ambiguidade torna-se um impasse se nos
obstinarmos em considerar esses dois termos como antitéticos.
A ambiguidade assim detectada por Dewey em enfoque produtivo
liberando-a do falso antagonismo será posta em relevo na análise
sociológica diferencial ao rejeitar não a realidade do indivíduo e da
sociedade, mas unicamente o erro inaceitável de que esses termos
sejam tratados como entidades exteriores uma a outra.
***
►Em PRIMEIRO LUGAR a análise enfatiza a sociedade como
compreendendo
os
outros,
os
Nós-outros,
os
Eu
que
equivocadamente se quer opor-lhe, mas que não existiriam sem ela,
da mesma maneira em que a sociedade não existiria sem eles. É em
razão dessa imanência recíproca que encontramos a sociedade
nas profundidades do Eu e encontramos o Eu nas profundidades dos
Nós-outros ou da sociedade.

46 Gurvitch, Georges (1894-1965) et al.: “Tratado de Sociologia - vol.1 e vol.2", revisão: Alberto
Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964 e 1968.
47 Ibid, ibidem
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►Em SEGUNDO LUGAR, tendo em conta ademais da ambiguidade
a imanência recíproca que acabamos de assinalar, o conflito entre
a sociedade e o indivíduo se apresenta à análise como o problema
da origem deste conflito em certas ilusões de ótica, às quais se
juntam falsas interpretações.
Vale dizer a análise sociológica desenvolvida desde o ponto de
vista da imanência recíproca fundamental na psicologia coletiva
comprova que os conflitos simultaneamente produzidos em os Nósoutros percebidos como próprios dos sujeitos que os experimentam
– os Nós-outros próprios –, por um lado e, por outro lado,
igualmente produzidos na sociedade, são conflitos que tendem a ser
considerados por esses Nós-outros próprios equivocadamente como
conflitos entre a coletividade e os seus membros.

Grupos e Papéis Sociais
À imanência recíproca do Eu e dos Nós-outros corresponde uma
simultaneidade dos fatos sociais conflitantes que se verificam sob o
aspecto individual e sob o aspecto dos grupos.

Deste modo, (a) - observando a situação humana e social
conflitante de produtores e consumidores, a análise sociológica
comprova que o conflito social aí característico ocorre ao mesmo
tempo sob o aspecto individual (o Eu que se encontra integrado nos
Nós-outros) e sob o aspecto dos grupos em luta (os Nós-outros que
se encontram nas profundezas do Eu).
É o caso, por exemplo, de um autor de obras literárias que deseja
obter o preço mais elevado possível para sua obra ao passo que,
como consumidor, deseja adquirir obras por preço compensador.
Vê-se então que o conflito envolve o mim da reflexão própria
daquele autor, seu foro íntimo, como indivíduo singular
personalizado afirmando-se na cisão dos seus diversos Eu, e em
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conexão com essa cisão vê-se simultaneamente um conflito que
pode efetivamente dividir os grupos (estruturados ou não) de
produtores e de consumidores.
(b) – Em uma análise dos conflitos que opõem os diferentes Eu de
um mesmo indivíduo representando diversos papéis sociais, por um
lado, e por outro lado os conflitos que opõem os diferentes grupos
nos quais ele participa comprova a não pertinência em considerarem
esses fatos sociais conflitantes como um conflito entre a sociedade
e o indivíduo.
É o caso em que cada membro de um Nós-outros próprio pertence
ao mesmo tempo a vários grupos sociais particulares onde assume
certo papel social, podendo então desempenhar um número
considerável de papéis sociais.
Como sabem esses papéis sociais simultâneos que um indivíduo
representa sejam os papéis de pai, marido ou filho; sejam os de
empregado, operário, engenheiro ou patrão; sejam os de militante,
cidadão, produtor ou consumidor, entram sem cessar em conflito
que pode ser verificado sob duplo aspecto: (A) – como um conflito
no seu foro íntimo, onde se opõem os diferentes Eu daquele
indivíduo e (B) – na realidade social, onde se opõem os diversos
grupos aos quais pertence o indivíduo. Portanto, não há em fatos
conflito entre a sociedade e o indivíduo que nela se encontra
integrado ou nela participa 48.
Ainda em relação aos dois termos em estudo, agora quanto ao
aspecto metodológico e para os fins de acentuar-lhes as variações,
cabe lembrar as históricas análises sociológicas realizadas por
Mauss (Marcel Mauss, 1872 – 1950) e Hubert (Henri Hubert, 1872
– 1927) sobre os Melanésios 49, bem como as empreendidas por

48 Gurvitch, Georges (1894-1965) et al.: “Tratado de Sociologia - vol.1 e vol.2", op. Cit.
49 Descobertos no século XIX (Codrington, "Melanesians", 1891), os Melanésios formavam a
sociedade milenar vivendo em estado originário mais puro e sem interferências de que já se teve
notícia. Daí a mais alta importância sociológica e antropológica das pesquisas etnológicas
mencionadas e não superadas. Ver Mauss, Marcel: Sociologia e Antropologia - vol.I, tradução
Lamberto Puccinelli, São Paulo, EPU/editora da Universidade de São Paulo EDUSP, 1974, 240pp.
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Lévy-Bruhl (Lucien, 1857 – 1939) mostrando que os arcaicos não
atribuem o mesmo sentido que os civilizados aos termos sociedade
e indivíduo.
Na mentalidade dos arcaicos o indivíduo não é somente o homem
psicofísico, e o sociólogo não pode destacá-lo de todas as
dependências místicas que o cercam, as quais são projetadas para
fora do indivíduo e se afirmam para ele como penetrando os objetos
do mundo exterior que o envolvem no modo mais direto possível 50.
Modelos e Condutas
As variações das concepções de indivíduo e de sociedade se
efetuam em paralelo rigoroso com as transformações da estrutura
social, às quais corresponde sempre uma transformação do tipo de
indivíduo.
A análise sociológica diferencial mostra que muitas vezes os
cientistas sociais chegam a construir conflitos do indivíduo e da
sociedade que se revelam artificiais, mediante o cotejo do indivíduo
a um tipo de sociedade que não corresponde ao que ele está
efetivamente integrado.
A fim de ultrapassar o erro desse artificialismo, Gurvitch nos
lembra os resultados do antropólogo americano Ralph Linton (1893
– 1953) e do psicanalista Abram Kardiner (1891-1981) que
investigaram a estrutura da personalidade de base e puseram em
relevo que as variações das concepções de indivíduo e de sociedade
se efetuavam em paralelo rigoroso com as transformações da
estrutura social, às quais corresponde sempre uma transformação
do tipo de indivíduo.
Além disso, observou-se que se pode encontrar o efeito da
disparidade proveniente de um ritmo de adaptação desigual a

(1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1950). Do mesmo autor: Sociologia e Antropologia - vol.II,
tradução Mauro Almeida, São Paulo, EPU/EDUSP, 1974, 331 pp.
50 Gurvitch, Georges (1894-1965) et al.: “Tratado de Sociologia - vol.1 e vol.2", op. cit.
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condições bruscamente transformadas atuando em alguns
indivíduos e em algumas estruturas sociais, e que, portanto, nestes
casos, a origem dos conflitos entre o indivíduo e a sociedade seria
explicada por esses efeitos.
►Em TERCEIRO LUGAR, a origem dos conflitos do indivíduo e da
sociedade se apresenta à análise sob o aspecto metodológico como
montagens efetuadas inadequadamente em proveniência do fato de
que, desprezando inadvertidamente todo o paralelismo, se coteja
os conflitos indivíduo e sociedade a partir de níveis diferentes da
realidade social.
Em vista de ultrapassar essa inadvertência, a análise sociológica
diferencial passa em crítica certos procedimentos habituais da
psicologia social do século XX que, todavia, são aplicados em
maneira geral.
Com efeito, é sabido que freqüentemente se considera a vida
psíquica do ser humano a partir da expressão exterior, dos aspectos
físicos e materiais que o indivíduo e a sociedade ambos apresentam.
Sem dúvida, essa expressão exterior alcança o indivíduo, sendo
fato que indivíduo e sociedades estão sob o domínio dos hábitos, do
costume, dos ritos, das práticas, dos modelos, dos símbolos
estandardizados e que essa expressão exterior constitui uma
espécie de crosta da sua atividade, mais ou menos arrefecida e
tornada rígida.
Nada obstante, deve-se advertir ser igualmente fato que
indivíduo e sociedade, tanto um quanto o outro podem igualmente
entrar em efervescência, penetrar através dessa carapaça mais ou
menos rígida, agir, lançar-se em condutas inovadoras e criadoras.

Em realismo sociológico, indivíduo e sociedade são analisados no
mesmo plano, de tal sorte que a suposta oposição de um e de outro
se revela um conflito imaginado, e se reduz a uma tensão entre os
níveis em profundidade, mostrando neste caso uma tensão entre os
modelos do individual e os modelos do coletivo, incluindo as tensões
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
74

entre os modelos estandardizados e as condutas efervescentes,
observadas tanto na vida social quanto na vida individual.

Gurvitch chamará, então, montagem dos conflitos do indivíduo e
da sociedade ao procedimento adotado quando o psicólogo social
toma por ponto de partida não a vertente "des-estruturante", mas
ao contrário o aspecto estruturante da sociedade, o aspecto do
costume, dos ritos, das práticas e dos modelos e, inadvertidamente,
tomando-os em seu conjunto como o outro, lhes contrapõe o
indivíduo considerado em uma conduta de efervescência criadora,
isto é, o indivíduo que inova, inventa, cria.
Sem embargo, à margem dessa montagem a contemplar
imaginativamente uma oposição inexistente entre diferentes níveis
em profundidade da realidade social, a análise sociológica põe em
relevo o fato de o indivíduo poder estar em paralelismo com a
sociedade, aquém de qualquer conflito que os oponha um ao outro.
Quer dizer, considerado no mesmo plano, o indivíduo pode estar
por seu lado tão submetido às suas próprias obras, às suas próprias
práticas, aos seus próprios modelos e símbolos cristalizados (os
modelos de conduta individual) quanto, pelo lado dela, pode a
sociedade estar submetida aos seus próprios modelos de conduta
coletiva.

Paralelismo Dialético
Por conseqüência, diante da constatação de um paralelismo, o
suposto conflito do indivíduo e da sociedade ou a oposição de um e
de outro se revela um conflito imaginado o qual, em realidade,
sendo adotado o procedimento metodológico adequado de
confrontá-los no mesmo plano, se reduz a uma tensão entre os
níveis em profundidade, neste caso mostrando uma tensão entre os
modelos do individual e os modelos do coletivo, incluindo a tensão
entre os modelos estandardizados e as condutas efervescentes,
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tensão esta observada tanto na vida social quanto na vida individual
51
.
***
Neste ponto podemos resumir (a) – que o suposto conflito do
indivíduo e da sociedade é qualificado “suposto” para acentuar um
problema mal colocado que, uma vez tomados esses termos como
não exteriores um ao outro, nota-se a impossibilidade em opô-los
em maneira geral como antinomias; (b) – que em realidade há
unicamente casos de espécie que se esclarecem pela aplicação dos
procedimentos dialéticos por complementaridade, por implicação
mútua, por reciprocidade de perspectiva (em diferentes graus); (c)
– que o procedimento por polarização é o menos adequado para o
esclarecimento dialético das situações conflitantes do indivíduo na
sociedade.
Mas não é tudo. Para chegar aos quadros propriamente
sociológicos da psicologia coletiva, a análise em realismo
sociológico além de contra-argumentar prossegue buscando a
riqueza da psicologia coletiva contida naqueles dois termos, visando
por essa via corrigir os erros prejudiciais à sociologia.

Há 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 freqüentemente
ignorada.

►Desta forma, afirmando em um fluxo a realidade da vida
psíquica, em QUARTO LUGAR surgem, por um lado, assinaladas
como negativas, as separações metodológicas decorrentes do erro
fundamental de interpretação que transpõe as tensões entre os

51 A sociologia da literatura fornece amplo material sobre a problemática psicossociológica da
tensão entre o standardizado e o espontâneo no mundo da comunicação social ao século XX.
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níveis em profundidade da realidade social em antinomias, e opõem
o individuo e a sociedade.
Por outro lado, na mesma medida dessa crítica, são postos em
relevo os principais aspectos dos fenômenos psíquicos totais,
seguintes:
(a) – em relação às pesquisas sobre a relação e a intensidade de
interpenetração das consciências, admite-se como destrutivo o
propósito metodológico levando a separar completamente o Meu, o
Teu e o Nosso, ou, em modo mais fundamental ainda, o erro de
separar a tensão para o individual, para o interpessoal, para o
coletivo, pois esses pólos do psiquismo se encontram
inseparavelmente vinculados à interpenetração entre os Nósoutros, os agrupamentos sociais, as sociedades globais;
(b) – a separação metodológica repelida tem ainda a conseqüência
que leva a dissolver a noção da própria consciência, cuja
consistência se afirma em realidade precisamente na interferência
mútua e nas relações dialéticas entre as três direções para o Meu,
para o Teu, para o Nosso;
(c) – além disso, as obras também sofrem destruição, em
particular os símbolos 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 os "fenômenos psíquicos totais" 52 –
mostra o seguinte: (a) – não existem como elementos separados
uma consciência individual, nem uma consciência de outro, nem
uma consciência coletiva; (b) – 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 interpessoal) e existem acentuações do Nosso (construídas como

52 Gurvitch, Georges (1894-1965) et al.: “Tratado de Sociologia - vol.1 e vol.2", op. Cit.
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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:
As Consciências e os Quadros Sociais
(1) – a consciência individual, a consciência interpessoal e a
consciência coletiva, sendo imanentes umas as outras em
intensidade variável conforme as circunstâncias, conforme os
quadros sociais e os seus tipos de estruturas e de conjunturas
devem ser elas confrontadas ao mesmo nível em profundidade com
os quadros sociais nos quais se incrustaram;
(2) – uma análise dessa confrontação metodológica no estudo das
manifestações de sociabilidade põe em relevo o seguinte:
(2.1) – os três graus em profundidade dos Nós-outros (Massa,
Comunidade, Comunhão) tomados como quadros sociais e como as
consciências coletivas correspondentes admitem como lhes sendo
paralelos três graus em profundidade do Eu 53;
(2.2) – às pressões que exercem na realidade social a massa
sobre a comunidade e a comunidade sobre a comunhão corresponde
uma pressão que o homem da massa exerce no foro íntimo sobre o
homem da comunidade e uma pressão que o homem da comunidade
exerce igualmente no foro íntimo sobre o homem da comunhão.
Tal o caso do paralelismo completo, simétrico, entre o que se
passa no indivíduo e o que se passa na realidade social. Daí falar se 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 freqüentemente
ignorada.

53 Respectivamente o homem da massa, o homem da comunidade, o homem da comunhão, como
mencionado.
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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 54.
A aplicação desses procedimentos operativos pode levar a
apreender todas as sinuosidades efetivas das interpenetrações e
dos conflitos sempre relativos, mas sempre possíveis entre o social
e o individual.
Aliás, a respeito desse âmbito da psicologia interpessoal, Gurvitch
assinala uma variação dos problemas que a aplicação dos
procedimentos dialéticos operativos mencionados pode produzir.
Assim destaca-se em especial a variação dos problemas quando
tais procedimentos aplicados às relações entre o individual e o social
contemplam essas relações nos seguintes quadros: (a) – nos
setores anestruturais ou nos setores estruturados dos fenômenos
sociais totais; (b) – nas camadas espontâneas ou nas organizações;
(c) – na escala microssociológica; (d) – na escala dos agrupamentos
sociais particulares; (e) – na escala das sociedades globais.
Quanto à variação dos problemas no âmbito da psicologia coletiva
(relações entre a mentalidade individual e a mentalidade coletiva),
Gurvitch nota que a reciprocidade de perspectiva pode ser aplicada
com o máximo de aproveitamento quando, nas dinâmicas coletivas
de avaliação, se passa aos atos mentais (intuições e juízos) ou às
colorações voluntárias.

54 Esse estudo encontra-se descrito em detalhes na obra de Gurvitch, Georges (1894-1965):
“Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science. Op.Cit.
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier

Observações Preliminares ao estudo do
Problema da psicologia na teoria sociológica
Resumo

A introdução do problema da consciência coletiva por Émile
Durkheim (1858-1917) trouxe a psicologia coletiva para o domínio
da sociologia. A descoberta por Karl Marx (1818-1883) da realidade
social por trás da dialética das alienações consolidou a pesquisa em
psicologia
coletiva
como
aquisição
sociológica.
Neste
desenvolvimento, a teoria sociológica mostra que a consciência
coletiva é estudada (a) não só nas suas manifestações na base
morfológica da sociedade, nas condutas organizadas e regulares,
nos modelos, signos, atitudes, funções sociais, símbolos, idéias,
valores e ideais coletivos, obras de civilização, (b) principalmente
nas estruturas e nos fenômenos não-estruturais, mas (c)
igualmente em si própria, já que a consciência coletiva não se
realiza inteiramente em qualquer desses elementos e pode
extravasá-los em expressões imprevisíveis, inesperadas e até
surpreendentes.
***
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Conhecimento e Quadros Sociais
►Em sociologia é básico que nenhuma comunicação pode ter
lugar sem o psiquismo coletivo – as consciências são
intercomunicadas e isto constitui um fato existente. Todo o
conhecimento é comunicável (com os mais diversos símbolos
sociais) e a língua é somente um meio para reforçar a
interpenetração e a participação em um todo.
A existência dos conhecimentos coletivos e suas hierarquias ou
sistemas cognitivos é igualmente preponderante em sociologia, mas
o sistema cognitivo é só um aspecto limitado da vida psíquica
(psiquismo) que o excede em muito.
Por sua vez, incluindo as opiniões coletivas, as representações, as
conceituações, o nível mental é estudado como sendo apenas um
aspecto do conjunto social, tanto mais incerto quanto os indivíduos
mudam de atitude em função dos grupos ou os personagens que os
papéis sociais encarnam mudam segundo os círculos a que
pertencem.
►Falsa é a teoria que imagina representar o conhecimento como
abstraído do caráter comunicável ou reduzido ao único aspecto da
função cerebral de cognição. São irredutíveis as "censuras sociais"
como elemento de regulamentação presente em princípio nas obras
de civilização.
Basta lembrar que a pessoa humana não permanece idêntica nas
diferentes estruturas sociais. Como se sabe, vivente nas sociedades
arcaicas, o homem "primitivo" é mais facilmente e mais
frequentemente envolvido nos estados letárgicos e emocionais os
mais intensos, como os estados catalépticos ou as histerias,
justamente em razão de não estar sujeito à constrição das
conceituações racionais, que mantêm sob controle os estados
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emotivos característicos da natureza humana (ansiedade). Tal a
base das censuras sociais 55.
Todas as obras de civilização: direito, moralidade, religião, arte,
conhecimento, educação, etc. são existentes, funcionam como
regulamentações sociais e segregam as censuras exercidas nos
quadros sociais (os grupos têm obras a realizar). Desta sorte seri a
equivocado atribuir às obras de civilização uma independência e
uma ineficácia muito maior do que as mesmas têm efetivamente na
engrenagem complexa e constringente da realidade social e seus
determinismos.
O psiquismo, as mentalidades diferenciadas são integradas e
transferem à realidade social suas emanações subjetivas (daí a
subjetividade coletiva como aspiração aos valores e que penetra
a realidade social), para o que concorrem as regulamentações
sociais pelo conhecimento, pelo direito (espontâneo ou organizado),
pelas moralidades, etc.
►Conhecimento é todo o juízo que pretenda afirmar a verdade
sobre alguma coisa. Por conhecimento devem entender-se os atos
mentais em que se combinam a experiência imediata e mediata em
diferentes graus com o juízo.
Quando se fala de mentalidades há que insistir na oposição entre
estados mentais e atos mentais, tanto coletivos quanto individuais.
No terreno desta oposição, os atos são as experiências mais ou
menos imediatas que se observam na implicação mútua entre as
“experiências de participar no real" (intuições intelectuais) e os
juízos assim tornados cognitivos, de que as atitudes (interligadas
às tomadas de consciência) são os focos privilegiados. Tratam -se

55 Quando se emprega a palavra "Nós-outros" houve percepção social de um tema coletivo real,
tomada de consciência, uma orientação no mundo; quando se fala de "Nós-outros consumidores"
houve um consenso mínimo, fruto das varias regulamentações sociais, unidade de atitude típica, mas
não implica consenso sobre os posicionamentos e interesses que são variados e contraditórios.
Evidentemente, houve uma experiência básica das censuras sociais quando o tema real "Nós-outros"
se diferenciou e se colocou novamente como "Nós-outros consumidores". Portanto, o termo
"consenso" não substitui "censuras sociais".
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das manifestações mais
influências do ambiente.

intensas

da

consciência

aberta

às

Por sua vez, os estados mentais intelectuais como as
representações e a memória, assim como as opiniões coletivas
(sempre vacilantes e incertas, a iludirem as chamadas pesquisas de
opinião), contrariamente aos atos mentais, são manifestações da
consciência apenas aberta.
Portanto, é preferencialmente através dos atos mentais que
o conhecimento aceita a maior influência dos quadros
sociais, variando com mais segurança em função dos mesmos.
Incluindo os juízos de realidade e os juízos de valor, vê-se daí a
razão de os juízos cognitivos terem procedência coletiva.

Mundo da Cultura e Consciência Coletiva
►Neste ponto, como refutação à objeção de que os atos de juízo
seriam individuais porque ligados tanto à reflexão quanto às
palavras, cabe assinalar que a ação de refletir é debater o pró e o
contra, é confrontar argumentos, é participar em um diálogo, em
uma discussão, em um debate. Os conjuntos dos argumentos que
são confrontados em um diálogo, ao invés de serem arrolados em
um mundo de produtos tornados independentes dos homens
formam em realidade o patrimônio coletivo, de tal sorte que “na
reflexão pessoal figuram distintos ‘Eu’ que discutem entre eles”,
uma “projeção do coletivo no individual”, não determinação
abstrata de um fator social igualmente abstrato. Deste ponto de
vista dos argumentos em cotejo, torna-se muito difícil negar a
existência de juízos coletivos que reconhecem a veracidade
de experiências e intuições coletivas e dão fundamento aos
conhecimentos coletivos, dos quais, por sua vez, é testemunha
toda a história das civilizações.
Sabemos que Durkheim e seus colaboradores já na primeira
metade do século XX tomaram em consideração a existência de
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memórias coletivas múltiplas acentuando que as consciências
individuais se revelam penetradas pelas memórias coletivas.
Durkheim ele próprio em debate com Gabriel Tarde (Jean-Gabriel
De Tarde 1843 - 1904) ao insistir que não se pode desconhecer a
descontinuidade e a contingência que diferenciam as esferas do real
se posiciona sobre a referência das funções cerebrais na vida da
consciência, como que antecipando a preocupação das chamadas
ciências cognitivas.
Assim em seu estudo sobre Les Représentations Collectives et les
Représentations Individuelles, estudo posteriormente inserido na
sua obra Philosophie et Sociologie, pressentindo a dialética ao
argumentar por analogia sobre a autonomia relativa nas relações
entre a consciência coletiva e a consciência individual, Durkheim
deixa claro sua recusa em reabsorver a consciência coletiva nas
consciências individuais nos dizendo que isto equivaleria a
reabsorver o pensamento na célula e retirar à vida mental toda a
especificidade.
Certamente já se sabe hoje em dia que a descontinuidade
diferenciando a consciência individual das células do cérebro não é
idêntica àquela que diferencia a consciência coletiva da consciência
individual. Conforme já assinalou Gurvitch, e apesar de suas
variadas implicações, o psíquico e o biológico ou orgânico
pertencem a esferas do real mais ou menos disjuntas, admitindo
sobreposição, enquanto que, pelo contrário, a consciência coletiva
e a consciência individual são manifestações da mesma realidade
estudada como fenômeno psíquico total.
Deste ponto de vista sociológico, a pretendida redução da
consciência individual à sensibilidade e da consciência coletiva à
razão revela-se um pressuposto falso e que implica múltiplas
contradições. A identificação da consciência individual como
puramente sensível implica torná-la nula.
A
contra-argumentação
sociológica
é
inspirada
na
Gestalttheorie, a saber: (a) – toda a consciência não é somente
uma tensão virtual do fechado em direção ao aberto, mas é ainda
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
86

uma tensão entre as múltiplas sensações e a sua integração nas
totalidades; (b) – ao fazer ver que as sensações particulares não
passam de abstrações intelectuais de totalidades apreendidas
intuitivamente a teoria psicológica das formas ou Gestalttheorie 56
demonstra toda a impossibilidade na redução da consciência a
sensações dispersas (redução imprópria esta que reforçou a
concepção da consciência individual fechada em Durkheim).
Sem embargo, o sociólogo afirma a evidência de que existem os
elementos sensíveis da consciência coletiva, existem os
sentidos coletivos de conservação e de defesa, os sentidos das
paixões e das inclinações coletivas bem como, por sua vez, é
evidente a existência das funções intelectuais na consciência
individual (estados, opiniões, atos).
►Em relação à parte das consciências individuais na produção das
riquezas culturais é certamente equivocado (a) tomar a consciência
coletiva como um centro da memória coletiva, incluindo as
recordações que passam de boca em boca nas correntes diretas,
espontâneas, efetivamente vividas e que ultrapassariam sempre
completamente a memória individual – tida esta como
equivocadamente situada fora dos quadros sociais, portanto não
podendo ser distinguida dos sonhos; (b) afirmar que a consciência
coletiva acumularia as sucessivas aquisições da civilização, vale
dizer: seria o reservatório da tradição e da continuidade entre as
gerações a que o indivíduo só teria acesso por meio de uma
educação que lhe é penosa, e que ele faria por etapas; (c) –
imaginar a consciência coletiva como infinitamente mais rica que as
consciências individuais não só porque ela supostamente
conservaria as recordações, mas (d) – porque a evocação dessas

56 A compreensão de que as sensações particulares não passam de abstrações intelectuais de
totalidades apreendidas intuitivamente, descoberta pela teoria psicológica das formas ou
Gestalttheorie ao demonstrar toda a impossibilidade na redução da consciência a sensações dispersas,
combinada às demais teorias de consciência aberta, tornou-se uma compreensão básica em ciências
humanas e sua aplicação em sociologia deu lugar ao hiperempirismo dialético e à descoberta dos
fenômenos psíquicos totais. Ver Gurvitch: “Dialectique et Sociologie”, Paris, Flammarion, 1962,
312pp., col. Science. Do mesmo autor: “Tratado de Sociologia - Vol.2”, Revisão: Alberto Ferreira,
Iniciativas Editoriais, Porto 1968, (1ª edição Em Francês: PUF, Paris, 1960).
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recordações sendo uma reconstrução faria ver a consciência
individual como insuficiente para servir-lhe de referência, (e)
referência esta que, portanto, deve apoiar-se inteiramente nos
quadros sociais.
Tal descrição levando ao enriquecimento da consciência coletiva é
artificial porque contempla não a memória coletiva – a qual
pressupõe a consciência coletiva em ato, em suas correntes diretas,
vividas – mas limita-se à memória histórica, como elemento
retrospectivo e virtual acumulado na memória. Quer dizer, naquela
descrição as obras de civilização exprimidas pelos diferentes
sistemas simbólicos sucessivos são projetadas para a consciência
coletiva e lhe são atribuídas. Tal o artifício.
Por contra, para que seja posto em relevo a parte das consciências
individuais na produção das riquezas culturais e assim chegar a uma
compreensão justa será bastante admitir (a) – que há multiplicidade
de consciências coletivas e (b) – que as consciências individuais
colaboraram com as consciências coletivas na criação das obras de
civilização.
Em acordo com Gurvitch, a consciência coletiva deve ser estudada
(a) não só nas suas manifestações na base morfológica da
sociedade, nas condutas organizadas e regulares, nos modelos,
signos, atitudes, funções sociais, símbolos, idéias, valores e ideais
coletivos, obras de civilização, (b) principalmente nas estruturas e
nos fenômenos não-estruturais, mas (c) igualmente em si própria,
já que a consciência coletiva não se realiza inteiramente em
qualquer desses elementos e pode extravasá-los em expressões
imprevisíveis, inesperadas e até surpreendentes.
A realidade dos níveis culturais na vida coletiva – os níveis
simbólicos e significativos, as idéias, os valores e os ideais –
desempenha um papel de primeiro plano que ultrapassa a
consideração dogmática dos mesmos como simples epifenômenos,
projeções ou produtos, mas põe em relevo que a consciência
coletiva os apreende, portanto afirma-se uma consciência situada
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no ser, intuitiva e capaz de se multiplicar em um mesmo quadro
social.
O mundo das obras de civilização (compreendendo em conjuntos
a arte, a religião, o conhecimento, a moralidade, o direito, a
educação) intervém na constituição da realidade social e depende
simultaneamente de todos os níveis em profundidade da realidade
social, na mesma medida em que estes dependem do mundo das
obras de civilização. Entre a consciência coletiva e o nível das
idéias,
dos
valores
e
ideais
coletivos
há
uma
interdependência a que freqüentemente designamos por
“cultura”.
Ou seja, para ter clareza, o problema da autonomia da cultura
deve ser considerado desde o ponto de vista das teorias de
consciência aberta, no caso, em referência à imanência recíproca do
individual e do coletivo. Esta abordagem torna possível distinguir,
por um lado, as projeções da consciência coletiva, os seus estados
mentais e os seus atos e, por outro lado, as obras de civilização,
como a coletividade de certas idéias e certos valores que aspiram à
validade, como cultura.
O mundo da cultura funciona como um obstáculo que resiste à
consciência coletiva e se afirma como um nível específico da
realidade social, de tal sorte que é suscetível de se apresentar a
esta consciência como o seu dado. Nada obstante, esse nível é
capaz de tornar-se um produto unilateral dessa consciência. Tratase de uma aparente contradição e designa apenas que, em sua
autonomia e com seus valores que aspiram à validade, o mundo
da cultura só pode ser apreendido por via da consciência
coletiva.
Por sua vez, a apreensão por via de consciência coletiva só é
possível graças ao fato de que essa consciência é capaz de se abrir,
ultrapassando as suas crenças e assimilando as novas influências
do ambiente social, bem como é capaz de se multiplicar no mesmo
quadro social.

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
89

A Realidade Social em Ato
►Ao estudar as variações do saber, “o sociólogo do conhecimento
não deve colocar nunca, como já o mencionamos, o problema da
validade e o valor propriamente dito dos signos, símbolos,
conceitos, idéias, juízos”, mas deve apenas “constatar o efeito de
sua presença, de sua combinação e de seu funcionamento efetivo”.
Colocar o saber em perspectiva sociológica ou apenas analisar a
perspectivação sociológica do conhecimento como fato é descobrir
as variações. A atitude do sociólogo do conhecimento nada tem a
ver com “as ilusões introspectivas” com que alguns autores
projetaram para a sociologia o “problema epistemológico” da
psicologia.
►Em sociologia, estudam-se os sistemas cognitivos a partir dos
tipos de sociedades globais decompondo-os segundo as classes do
conhecimento que, por sua vez, podem ser (a) – mais
profundamente implicados na realidade social – o conhecimento
perceptivo do mundo exterior, o conhecimento de outro e o
conhecimento de senso comum, estudados nesta seqüência; (b) –
menos espontaneamente ligadas aos quadros sociais ou cuja ligação
funcional requer o diálogo e o debate: como é o caso para o
conhecimento técnico, o conhecimento político, o conhecimento
científico e o conhecimento filosófico.
O conhecimento perceptivo do mundo exterior é privilegiado e dá
conta das perspectivas recíprocas sem as quais não há funções
estritamente sociais, enquanto os demais conhecimentos já são
classes de conhecimento particular, já são funções correlacionadas
dos quadros sociais (diferenciações sedimentadas na realidade
histórica que a sociologia descreve nos tipos de agrupamentos ou
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de sociedades globais e suas estruturas) e pressupõem aquele
conhecimento perceptivo do mundo exterior.
Onde se verifiquem as classes do conhecimento mais
profundamente implicadas na realidade social (o conhecimento
perceptivo do mundo exterior, o conhecimento de outro e o
conhecimento
de
senso
comum)
descobre-se
a
simples
manifestação dos temas coletivos – os Nós-outros, os grupos, as
classes sociais, as sociedades.
Daí o saber como controle ou regulamentação social, ou seja: o
conhecimento aparece como obstáculo ao avanço real desses temas
de que tomamos consciência, é constringente como aquilo que
suscita os esforços e faz participar no real, levando desse modo
ambíguo (é obstáculo e faz participar) à configuração da
funcionalidade dos quadros sociais como reciprocidade de
perspectivas, aos quais são essas classes de conhecimento as mais
espontaneamente ligadas.
Para compreender a noção de obstáculo em sua ambivalência
dialética deve-se ter em conta o seguinte: (a) a sociologia do
conhecimento só avança na medida em que se libera dos
preconceitos filosóficos inconscientes e aprofunda nas correlações
funcionais; (b) foi preciso descartar o preconceito filosófico herdado
do século XVIII de uma consciência idêntica em todos, genérica,
passando no crivo da crítica a falsa suposição uma estrutura lógica
necessária na base de toda a sociedade.
Desta forma, foi preciso reconhecer a ambiguidade fundamental
para equacionar o problema sociológico da relatividade do arcaico e
do histórico na realidade social – haja vista os controles racionais
não serem absolutos nem extirparem de uma vez por todas como
disse a ansiedade e seus estados altamente emocionais ou
catalépticos.
Da mesma forma, a teoria sociológica admite uma vertente no
efetivismo, caracterizado este como atitude na construção de
teorias científicas sustentada pelos chamados construtivistas e que
consiste em aceitar (1) – que há um conteúdo para os objetos
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matemáticos; (2) – que tal conteúdo é verificado a posteriori e,
portanto, (3) – se confunde ao critério que define os números como
objetos matemáticos, a saber, (4) – que se pode construí-los
efetivamente.
Se os símbolos lógico-matemáticos são inertes, as funções de que
se ocupa a sociologia são dialéticas (não-inertes), são os conjuntos
práticos com conteúdo em avanço real (em vias de criação
coletiva) que, em modo semelhante às teorias matemáticas,
somente pode ser verificado a posteriori. Da mesma maneira, tal
conteúdo em avanço se confunde ao critério que define os
determinismos sociais 57 como objetos sociológicos (daí dizer-se que
a explicação em sociologia é tirada da própria realidade social em
ato).

O Coeficiente Existencial do Conhecimento
►Para o sociólogo importa que idéias tão abstratas como as de
tempo e de espaço estão a cada momento da sua história em relação
íntima com a estrutura social correspondente. Da mesma maneira,
se aprende com Durkheim que 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

57 Os determinismos sociais são descritos em sociologia diferencial como operações de integração
dos fatos ou manifestações particulares nos planos de conjuntos práticos. Se os determinismos são
operadores no sentido usual do termo em análise matemática, isto é, símbolos de uma operação que
se efetua sobre uma variável ou sobre uma função, a qualificação “positivista” é incabível porque
se trata de função dialética, como o é o esforço coletivo de unificação.
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causalidade… O conceito de totalidade é, afinal, a forma abstrata do
conceito de sociedade 58 .
Não se pensa que nossa disciplina seja complicada. Basta chegar
à aceitação da existência de conhecimentos coletivos para que se
transponha o umbral da sociologia do conhecimento – sem qualquer
exigência de esoterismo intelectual para adentrar a disciplina,
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-outros, os
grupos, as classes, as sociedades, já atualizamos em modo especial
uma mentalidade coletiva, já nos encontramos em busca de colocar
o conhecimento em perspectiva sociológica, já nos defrontamos com
o problema sociológico do acordo ou desacordo do saber e do
quadro social.
►Daí que a postura do sociólogo do conhecimento nada tem a ver
com “as ilusões introspectivas” com que os epistemólogos projetam
para a sociologia o “problema epistemológico” em psicologia.
Embora seja reconhecido que os quadros conceituais operativos
da sociologia do conhecimento são passíveis de identificação aos
quadros sociais, certos autores parecem avaliar isso negativamente
e insistem em desconsiderar que essa identificação em perspectiva
procede de uma dimensão mesma do conhecimento e não de alguma
pretensa “estruturação ativa por parte do sociólogo”.
Tal identificação em perspectiva aos quadros sociais é como disse
uma dimensão do próprio conhecimento que, todavia, além de
reconhecer, o sociólogo compreende e operacionaliza como o
coeficiente existencial do conhecimento, tirando daí, desta
constatação de fato, seu procedimento básico de análise e
interpretação.

58 Ver Gurvitch, Georges (1894-1965): “Problemas de Sociologia do Conhecimento”, In
Gurvitch et Al. ”Tratado de Sociologia - Vol.2”, Trad: Ma. José Marinho, Revisão: Alberto Ferreira,
Iniciativas Editoriais, Porto 1968, págs.145 a 189 (1ª edição Em Francês: PUF, Paris, 1960), op.cit.
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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 das
variações do saber.
O coeficiente existencial do conhecimento inclui os coeficientes
humanos (aspectos pragmáticos, políticos e ideológicos) e os
coeficientes sociais (variações nas relações entre quadros sociais e
conhecimento).
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 funcion al
na objetividade dos juízos cognitivos e na verificação das
proposições científicas.
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
ou
predominantemente
heterogênea.
***
O Fenômeno da Reificação
Do ponto de vista sociológico será restritivo (des)qualificar como
não-humano o mundo dos produtos, das infra-estruturas, sem
dispor em contrapartida da compreensão em psicologia coletiva do
fenômeno da reificação ou, mais amplamente, o fetichismo da
mercadoria.
Com efeito, 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
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
94

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, constatando duas formas da consciência
coletiva ligada ao mundo da produção nas sociedades de tipo
capitalista concorrencial e à classe burguesa em ascensão, a saber:
a consciência alienada e a consciência mistificada ou
ideológica.
►A descrição sociológica da alienação nas obras de Karl Marx a
começar por "A Ideologia Alemã" atende como se sabe ao seguinte
esquema: em primeiro lugar, as forças produtivas surgem como
absolutamente independentes 59. É a alienação econômica. Em
segundo lugar, as relações sociais são alienadas porque
subordinadas às relações de propriedade privada 60. Em terceiro
lugar, a propriedade privada dos meios de produção, aliena não só
os homens, mas também as coisas (é o dinheiro que desnatura
particularmente a vida social). Em quarto lugar, o trabalho é
alienado e as condições de existência do trabalhador se tornaram
insuportáveis. Esta última alienação, que se manifesta no próprio
fato da sujeição do trabalho transformado em mercadoria, torna o
mesmo extremamente penoso 61·. Em quinto lugar, a alienação
ameaçando sujeitar ao mesmo tempo o homem e o grupo espreita
as próprias classes sociais, incluindo a classe proletária: a classe
torna-se cada vez mais independente em relação aos indivíduos que
a compõe e move-se em novas correntes 62·.
É assim que,
finalmente, os membros de uma classe encontram as suas
condições de existência predestinadas, e vêem ser-lhes destinada
pela classe a sua posição social e, por conseguinte, o seu
desenvolvimento pessoal; eles são escravizados pela sua classe 63.
59 Cf. “A Ideologia Alemã”, tradução francesa, ed.Molitor, vol. VI, p.240, apud G. Gurvitch, “A
Vocação...”, vol. II, op.cit.
60 Ib.vol.VII, p.244, apud G. Gurvitch, “A Vocação...”, vol. II, op.cit.
61 Ib.vol.VII, p.215, 220, apud Gurvitch, op. cit.
62 Ib.p.225, apud Gurvitch, op. cit.
63 Ib.p.224; apud Gurvitch, op. cit.
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Observa-se neste caso tratar-se de novo da projeção do humano
- englobando sociedade, grupo, indivíduo - para fora dele próprio,
bem como se trata da sua perda e dissolução nessa projeção.
Então, há certa ambigüidade no conceito de alienação, pois não
será possível aplicar a qualquer das classes em vida e em luta,
muito menos ao proletariado, o critério da perda de realidade
(desrealização) 64
►Já em “O Capital" 65 nota-se melhor ainda o caráter socialmente
arcaico da consciência alienada na análise sociológica da distinção
anteriormente introduzida por Aristóteles entre o valor de uso e o
valor de troca. Contrariando a este último, o qual, como nos lembra
Gurvitch, não notara que o valor de troca de uma mercadoria
depende da quantidade de trabalho socialmente necessário para
produzir esta mercadoria, Marx sublinha o que caracteriza
especificamente os valores de troca das mercadorias em regime
capitalista como sendo exatamente o fato de que essas mercadorias
se tornaram “fetiches”.
No seu dizer: “É (...) uma relação social determinada dos homens
entre si que reveste aqui para eles a forma fantástica de uma
relação das coisas entre elas. É o que podemos chamar o
“fetichismo” ligado aos produtos do trabalho, desde que eles se
apresentem como mercadorias, fetichismo este inseparável do
modo de produção que se designa por capitalismo” 66.
E Marx prossegue: “Formas que demonstram a primeira vista
pertencerem a um período social em que a produção e as suas
relações regem o homem ao invés de serem por ele regidas (o
período das sociedades arcaicas e do mito do maná) parecem à
consciência burguesa uma necessidade muito natural” 67.

64 Cf. Gurvitch, G: “A Vocação Atual da Sociologia”, vol. II op.cit. pp.297, 298
65 Cf. Marx, Karl: ‘Le Capital-Livre I’, traduzido ao francês em 1872, por J. Roy, apresentação
por Louis Althusser, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, 699 pp. (1ª edição em Alemão: 1867).
66 “Le Capital”, ed. Molitor p.85, apud Gurvitch, op.cit.
67 Cf. ib.p.92, apud Gurvitch op.cit., pág. 347; ver igualmente: “Le Capital”, Livre I, ed. GF, pp.6876.
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A consciência alienada é, pois, a manifestação da sociedade
capitalista no plano da produção espiritual, que Marx identifica ao
sistema de Hegel (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 – 1831) e
ao hegelianismo; sociedade capitalista esta que, por fundamentarse no fetichismo da mercadoria e na incapacidade da estrutura
social para dominar as forças produtivas que ela própria suscitou ,
como aprendiz de feiticeiro, leva ao primado das forças produtivas
materiais.
A consciência burguesa, ou a consciência dos economistas
estudados por Marx, é uma consciência mistificada ou
ideológica porque está impregnada pelas representações
características de um período particular da sociedade em que a
primazia cabe às forças materiais.
►A consciência alienada tem, pois, vários aspectos que Marx
estuda na dialética das alienações compreendendo que o movimento
dialético está ligado em primeiro lugar à praxis social. Com toda a
razão Marx insistiu contra Hegel no fato de que a objetivação de
modo algum devia confundir-se com a perda de si: sem objetivação
as sociedades e as civilizações não poderiam subsistir. Nota-se
desta forma que o “jovem” Marx distingue a alienação nos seguintes
aspectos: a objetivação; a perda de si; a medida da autonom ia do
social; a exteriorização do social mais ou menos cristalizada; a
medida da perda de realidade ou desrealização, de que dependem,
em particular, as ideologias; a projeção da sociedade e dos seus
membros para fora de si próprios e a sua dissolução nessa projeção
ou perda de si.
Ainda que as aplicações exclusivamente sociológicas dessas
distinções relativas ao conceito de alienação nem sempre se
diferenciem das suas aplicações em sentido político -ligadas que são
em Marx à aspiração à libertação total de certos aspectos da
alienação- essas distinções, assim como “a dialética entre os
diferentes sentidos do termo alienação” possuem um sentido
sociológico muito preciso, que Gurvitch formulou no seguinte:
“Trata-se dos graus de cristalização, de estruturação e de
organização da vida social que podem entrar em conflito com os
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elementos espontâneos desta”, resultando pelo concurso de
ideologias falazes na ameaça de dominação e sujeição que pesa
sobre as coletividades e os indivíduos.
A compreensão sociológica dos valores
►Em seu pensamento objetivo Durkheim compreende os ideais
em maneira descritiva como obstáculos (apreendidos), supondo o
critério sociológico de sua resistência justamente à penetração pelo
complexo psico-sociológico das significações humanas a que
chamará "coletividade de aspiração", incluindo aí as crenças
coletivas. Desta forma, o sociólogo será levado a conceber os ideais
exatamente como os termos motores dessas aspirações, seus focos
irradiadores.
Diferentes dos valores baseados no critério da utilidade, como os
valores econômicos costumam mostrarem-se, aqueles outros
valores chamados culturais compreendidos por Durkheim como
valores ideais ou fundados nos ideais podem ser definidos do ponto
de vista da sociologia da vida moral (considerada esta última em
sua autonomia e em sua especificidade) em termos de (a)
instrumentos de comunhão social (no sentido da mais intensa
imanência recíproca entre o individual e o coletivo na sociabilidade
de um Nós-outros o mais constrito) e (b) princípios de incessante
regeneração justamente para a vida nos ideais, podendo ser
comparados a ímãs que atraem e merecem atrair a "vontade" ou
esforços humanos convergentes.
Como se sabe, a orientação para a sociologia da vida moral em
Durkheim compreende dentre outros aspectos o seguinte: (a) – a
objetividade dos valores propriamente culturais não se reduz à sua
mera coletividade ou recorrência em grande número; (b) – as
principais obras de civilização como a religião, a moral, o direito, a
arte são sistemas de valores culturais; (c) – a validade objetiva dos
valores culturais consiste na sua referência ao nível de realidade
mais profundo dos ideais.
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A afirmação dos valores como sendo objetivos está em que as
coisas e as pessoas às quais tais valores são atribuídos atendam à
condição de serem coisas e pessoas que estão postas em contacto
com os ideais por efeito do estado mental de afetividade coletiva
(sentimento do desejável ou "sensibilidade indefinida", incluindo as
propensões, tendências, preferências, e todo o conjunto das
orientações afetivas do psiquismo, por diferença dos atos
mentais como as intuições e os juízos).
Tal é o efeito (imãs da vontade) que qualifica propriamente a
subjetividade coletiva como aspiração (aos valores), notando-se
o aspecto de imãs da vontade que os valores assumem neste
contacto com os ideais. Os ideais tomados por si não são
representações intelectuais abstratas, frias, mas como disse
essencialmente motores.
►Durkheim alcançou as bases da sociologia da vida moral,
sobretudo pelo aproveitamento original que tirou de sua reflexão
junto com a filosofia de Kant, levando-o como se sabe a introduzir
em diferença deste último que a ignorou a noção do desejável na
análise dos valores.
Com efeito, é para a funcionalidade dos valores ideais, sua
característica estritamente sociológica de instrumentos de
comunhão social (no sentido acima definido) e princípios de
incessante regeneração da vida nos ideais se afirmando
indispensavelmente por meio da afetividade coletiva, que se refere
a utilização do termo desejável na seguinte formulação
durkheimiana: qualquer valor pressupõe a apreciação de um sujeito
em referência de uma sensibilidade indefinida – é o desejável,
qualquer desejo sendo um estado interior.
Definição descritiva esta que não só torna extensível a
característica do desejável a qualquer valor para além dos valores
ideais (qualquer valor tendo assim alguma participação nos ideais),
mas, por esta via os engloba igualmente na noção de funcionalidade
expressa na fórmula acima mencionada a respeito destes últimos
("qualquer valor pressupõe a apreciação de um sujeito em
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referência de uma sensibilidade indefinida"), fórmula esta pela qual
a sociologia elimina radicalmente a pretensão de um absoluto
eudemonista por estranho à afetividade coletiva.
Como admitem seus continuadores, em sua aplicação exclusiva à
sociologia da vida moral, a concepção de Durkheim deveria conduzir
ao estudo empírico das correlações funcionais entre os valores
morais e os conjuntos sociais.
Para esse desdobramento apontaria
"qualquer valor pressupõe a apreciação
de uma sensibilidade indefinida", isto
com afetividade coletiva de uma busca

sua fórmula acima de que
de um sujeito em referência
é, pressupõe a experiência
suscitada pelo desejável.

Além disso, o estudo empírico das correlações funcionais entre os
valores morais e os conjuntos sociais se encontra favorecido
notadamente em razão do seguinte: (1) – Durkheim chega a opor
para fins de análise os valores ditos culturais a outros valores,
insistindo ao mesmo tempo na variedade infinita e na
particularização de todos os valores sem exceção; (2) – põe em
relevo o papel que desempenham os valores na formação da própria
realidade social.
Daí que, enfim, seus continuadores possam completar a
concepção durkheimiana com a constatação das flutuações dos
valores, os quais se juntam e se interpenetram depois de se terem
diferenciados – a conjunção dos valores (C. Bouglé).
Sem embargo, será sua concepção metamoral tomando a
consciência coletiva como identificada ao Bem supremo que explica
(a) – por que Durkheim envolveu seu método em um círculo vicioso
entre chegar ao fato moral por indução ou por dedução – sendo esta
última na verdade que constitui o seu raciocínio conceitualista; e
(b) – limitando-se dessa maneira ao raciocínio exclusivamente
lógico, sua metamoral explica igualmente por que se manteve
estranho ao reconhecimento da existência das experiências morais
coletivas e dos métodos de análise que, mediante procedimentos
dialéticos tais como a colocação em reciprocidade de perspectiva,

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
100

reconduzem a estas experiências variadas e só raramente imediatas
(têm nos símbolos sociais os seus intermediários).
***
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier

Sociologia da Vida Psíquica
Notas sobre o conceito de fenômenos psíquicos totais.

Apresentação

Este artigo é uma exposição comentada da iniciativa de Georges
Gurvitch desenvolvida ao longo de sua obra visando constituir e
estabelecer o conceito sociológico de Fenômenos Psíquicos
Totais, em complementação dialética ao conceito de Fenômenos
Sociais Totais 68.
Como se sabe as análises e descobertas em sociologia diferencial
elaboradas por Gurvitch tiveram e continuam a desfrutar de notável
reconhecimento nas ciências humanas e sociais, notadamente em
França e de modo mais amplo na Europa, onde o interesse de seu
aporte para a pesquisa histórica revelou-se indispensável.
Além de artigos recentes em revistas especializadas que dão conta
de tal contribuição 69, pode-se notar o incremento da historiografia
com as contribuições de Gurvitch nos comentários dedicados ao
mesmo por Fernand Braudel e referentes em especial às análises da

68 Ver em especial Gurvitch, Georges (1894-1965): “O Conceito de Fenômenos Psíquicos
Totais” in “Tratado de Sociologia - Vol.2”, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto
1968, (1ª edição em Francês: PUF, Paris, 1960). Ver igualmente Gurvitch: “Dialectique et
Sociologie”, Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science.
69 Ver os "Cahiers Internationaux de Sociologie".
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multiplicidade dos tempos e dos tempos sociais, incluindo a
sociologia do saber histórico 70.
Indiscutivelmente os historiadores reconhecem os fenômenos
sociais totais, mas, em face da então novidade surgida com o
conceito de fenômenos psíquicos totais, os mesmos revelam-se
hesitantes.
Enfim, pode-se conjecturar a influência negativa de Jean Paul
Sartre para tal hesitação dos historiadores, haja vista que Sartre se
opôs à dialética hiperempírica sustentada por Gurvitch, não
reconheceu as teorias de consciência aberta de que Gastón
Bachelard é o expoente, nem admitiu em seu individualismo protohistórico a subjetividade coletiva existente 71.
Desta forma, o presente artigo visa contribuir com motivos e
razões para incentivar a leitura da obra de Gurvitch e o maior
aproveitamento da sociologia diferencial.

70 Braudel, Fernand: “História e Ciências Sociais”, tradução dos artigos originais em Francês por
Carlos Braga e Inácia Canelas, Lisboa, editorial presença, 1972, 261 pp.
71 Não deixa de ser curioso que admitindo a autonomia do significado em relação ao significante,
fato fundamental da desdogmatização dos espiritualismos e dos materialismos, sem o que não há
ciência do homem, como se aprende da Época das Luzes e de Saint-simon, Sartre não promova as
teorias de consciência aberta. Sobre a divergência de Sartre, ver minha exposição "A Dialética
Sociológica, o Relativismo Científico e o Ceticismo de Sartre", versão E-book, 50 págs, Novembro
de 2009, partilhado no meu Blog, link: http://sociologia-jl.blogspot.com/2009/12/dialeticasociologica-o-relativismo.html
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Jacob (J.) Lumier
Sociologia da Vida Psíquica:
Notas sobre o conceito de fenômenos psíquicos totais.

Observações Preliminares

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.

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 por
Marcel Mauss [1872 – 1950] 72 e pressentido por Emile Durkheim
[1858 – 1917], tem dois motivos provenientes da análise filosófica,
seguintes:
(a) – atender à recomendação formulada por Wilhelm Dilthey
[1833 – 1911] 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 73;
(b) – levar em conta, ou melhor, buscar um desdobramento
analítico e operativo à constatação assinalada igualmente por

72 Ver Lumier, Jacob (J.): Psicologia e Sociologia: O Sociólogo como Profissional das Ciências
Humanas,
Internet,
E-book
Monográfico,
158
págs.
Janeiro
2008,
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005 , pág.50.
73 Ver: Lumier, Jacob (J.): “Cultura e consciência coletiva-2“, Web da OEI, Junho 2009, pdf 169
págs. http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article388 , especialmente os capítulos 1 e 2.
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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 co-pertinência” (e não somente uma
fria representação dessas relações) 74.
Note-se que a importância das análises filosóficas de Dilthey para
a sociologia foi reconhecida, já 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 75.
Para o sociólogo, 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. Pelo contrário, 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).

O Homem Total

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 76, como a primeira pista da
necessidade de um conceito como o de fenômenos psíquicos totais

74 Ibid, ibidem.
75 Ibid, ibidem.
76 A expressão homem total designa o homem completo ou em reciprocidade de perspectiva e não
o homem indiferenciado.
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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 (lúdico), do que conhece (sujeito
cognoscente), 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-outros, enfim, nos
próprios fenômenos sociais totais.
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
77
.

Indivíduo e sociedade

Mas não é tudo. Na exposição que se seguirá, veremos que a
elaboração do conceito de fenômenos psíquicos totais pressupõe
certos quadros propriamente sociológicos afirmados em suas
referências (1) – ao suposto conflito entre indivíduo e sociedade,
77 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). Op.cit.
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por um lado, e por outro lado (2) – à falsa alternativa psicologia ou
sociologia 78.
Com efeito, o suposto conflito entre indivíduo e sociedade releva
de exercícios retóricos praticados bem antes do aparecimento da
sociologia e aos quais se ligam as disputas entre as teses
individualistas e coletivistas, ou entre as posições contractualistas
e institucionalistas.
Não só a sociologia do século XIX deixou-se envolver nessas
discussões inócuas em que se tratava do indivíduo ou da pessoa
humana por um lado, e por outro lado da sociedade ou da
coletividade, como se fossem entidades abstratas já completamente
acabadas e irredutíveis defrontando-se em inexorável e eterno
conflito.
Mas essas querelas prosseguiram depois do nascimento da
sociologia até o começo do século XX. Será, pois, a partir da
apreciação dessas controvérsias vãs opondo indivíduo e sociedade
e da crítica aos erros principais que se trata de eliminar para evitar
sua interferência prejudicial na sociologia que Gurvitch nos
apresentará os fundamentos do seu pensamento aplicado naquela
elaboração do conceito sociológico de fenômenos psíquicos totais.

Psicologia e sociologia

Por sua vez, a falsa alternativa contrapondo psicologia e
sociologia, constitui um quadro sociológico da sociologia, revela-se
uma referência intelectual de análise e interpretação diferenciada
em modo especial na formação da sociologia como disciplina
científica.

78 Ver: Gurvitch, Georges: A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da sociologia
diferencial, tradução da 4ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 587
pags. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1950). Op. Cit. Ver também do mesmo autor: “O Conceito
de Fenômenos Psíquicos Totais” in “Tratado de Sociologia - Vol.2”, Op.Cit.
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Trata-se de demonstrar não só o caráter anacrônico dessa falsa
alternativa e a necessidade de os sociólogos se desembaraçarem da
mesma. Apresenta-se, então, uma orientação renovada para tornar
a pôr o problema das relações atuais entre psicologia e sociologia
em termos de colaboração, o que será feito desenvolvendo os
tópicos seguintes:
Primeiro: uma apreciação das posições dos sociólogos até os
primeiros anos do século XX, em especial uma crítica da querela
que opôs Gabriel Tarde e Durkheim;
Segundo: uma análise das tendências da psicologia moderna, em
especial uma apreciação da adaptação da psicanálise à sociologia
como revelando certa persistência do enfoque competitivo ou de
alternativa psicologia / sociologia.
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier
Sociologia da Vida Psíquica:
Notas sobre o conceito de fenômenos psíquicos totais.

PRIMEIRA PARTE:
Os quatros sentidos do termo fenômenos psíquicos totais

O que se designa por psíquico é um elemento bem mais relativo
que o social e o psicológico, e deixa de apresentar-se como tal
quando se muda de perspectiva.

Poderemos acompanhar a fundamentação sociológica do conceito
de fenômenos psíquicos totais através dos seus quadros
propriamente sociológicos, em relevo nas seguintes linhas de
pesquisa já mencionadas: (a) – em referência ao suposto conflito
entre indivíduo e sociedade, como quadro conceitual de teoria
sociológica; (b) – em referência à falsa alternativa entre psicologia
ou sociologia, igualmente como quadro conceitual de teoria
sociológica.

Na análise descritiva e comparativa as colorações intelectuais,
as colorações emotivas e as colorações voluntárias revelando o
psíquico são graus de afirmação intuitiva da vida mental
diferenciados respectivamente do mais passivo para o mais ativo
79
.

79 A diferenciação entre as colorações da vida psíquica e a utilização mesma do termo colorações
para designar tais diferenças atende como disse 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
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
111

Entretanto, antes de comentar sobre a fundamentação sociológica
veremos os tópicos observados por Gurvitch na sua elaboração
diferencial do conceito de fenômenos psíquicos totais mediante as
análises em que o psíquico é observado como realidade de fatos.
Nestas análises diferenciais o termo fenômenos psíquicos totais
será esclarecido em quatro sentidos que passamos a expor da
maneira seguinte:

► O primeiro sentido do termo fenômenos psíquicos totais:

Item (a) – o primeiro sentido do termo fenômenos psíquicos totais
se esclarece a partir da constatação básica de que o psíquico
engloba todas as colorações intelectuais, emotivas e voluntárias da
vida mental em sua afirmação intuitiva. Colorações estas que não
adquirem uma significação senão sobre um fundo de conjunto;
Item (b) – o primeiro sentido do termo fenômenos psíquicos totais
se esclarece a partir da constatação básica de que o psíquico
compreende o consciente, o subconsciente e o inconsciente, os
quais se entremeiam;
Item (c) – o primeiro sentido do termo fenômenos psíquicos totais
se esclarece a partir da constatação básica de que o psíquico integra
os estados mentais, as opiniões e os atos que, embora possam
polarizar-se, apóiam-se ao mesmo tempo uns aos outros e se
interpenetram.
Nestes marcos, compreendendo o conjunto das colorações da vida
mental em sua afirmação intuitiva, o que se designa por psíquico é
um elemento bem mais relativo que o social e o psicológico, e deixa

conjugados sentimentos permanentes de co-pertinência” (e não somente uma fria representação dessas
relações).
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de apresentar-se como tal quando se muda de perspectiva em
relação ao que é mais ou que é menos destacável do sujeito.

As constatações básicas do psíquico na análise comparativa:
colorações intelectuais, colorações emotivas, colorações voluntárias

Sobre

o

Item

(a)

Considerando

a

análise

descritiva

e

comparativa a respeito do item (a) do primeiro sentido do termo
fenômenos psíquicos totais relacionando acima as constatações
básicas do psíquico, em que as colorações intelectuais, as
colorações emotivas e as colorações voluntárias são graus de
afirmação intuitiva da vida mental, diferenciados respectivamente
do mais passivo para o mais ativo, anota-se o seguinte:
 Nas colorações intelectuais da vida mental em sua afirmação
intuitiva – quer se trate de percepções, representações, conceitos,
juízos – se manifesta uma tendência para a contemplação passiva
do obstáculo motor da afirmação intuitiva, e o que é intelectual é
mais facilmente destacável do sujeito (individual ou coletivo), é
menos psíquico do que o emotivo ou voluntário.
Essa tendência passiva já não é constatada nas colorações
emotivas, as quais ultrapassando a contemplação se adaptam aos
obstáculos motores da afirmação intuitiva, para passar-lhes avante.

Desta forma há que distinguir nessas colorações emotivas o
seguinte:
(I) – as que são mais psíquicas ou ligadas com mais intensidade
ao sujeito individual ou coletivo seguintes: (a) – por um lado, as
repulsões e as atrações, e (b) – por outro lado, as alegrias e as
cóleras.
(II) – as colorações emotivas que se apresentam como mais
destacáveis desse mesmo sujeito, ou seja: as carências, as
satisfações e, por vezes, os amores e os ódios.
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Podemos dizer com Gurvitch que as colorações intelectuais não
aparecem como psíquicas comparativamente às colorações afetivas
ou emotivas e que nem estas aparecem como psíquicas às
colorações voluntárias, sendo estas últimas as menos destacáveis
do sujeito.

O psíquico deve ser definido como um drama de tensões
crescentes e decrescentes para reações mais ou menos
espontâneas manifestando-se em vários graus do inesperado, do
flutuante, do instantâneo e do imprevisível.

Quer dizer, sendo dirigidas para a destruição
dos obstáculos e a criação do novo, nas colorações voluntárias, por
sua vez, se distingue por um lado as veleidades e as arbitrariedades
como menos destacáveis do sujeito e, portanto mais psíquicas do
que as opções, as decisões e as criações, por outro lado.

Sobre o Item (b) Na análise descritiva e comparativa a respeito
do item(b) do primeiro sentido do termo fenômenos psíquicos totais
relacionando acima as constatações básicas do psíquico em que o
consciente, o subconsciente e o inconsciente são graus de
tensões, se põe em relevo a impossibilidade em separá-los, de tal
sorte que há tantas continuidades de passagens de um para os
outros quanto há de ruptura entre eles.
Os graus de tensões entre o consciente, o subconsciente e o
inconsciente são tanto crescentes quanto decrescentes provocando
as manifestações ou reações espontâneas da vida mental.
Dependendo da confiança ou da credibilidade que se lhe atribua, a
espontaneidade e o imprevisível podem ser postos no inconsciente
ou no consciente, sendo às manifestações mais intensas deste
último que se constata o supraconsciente, designando com este
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termo a consciência inteiramente aberta às novas influências do
ambiente, plenamente intuitiva, plenamente participante 80.

Sobre o Item (c) Quanto à análise descritiva e comparativa a
respeito do item(c) do primeiro sentido do termo fenômenos
psíquicos totais relacionando acima as constatações básicas em que
a atribuição de caráter propriamente psíquico aos estados mentais
(incluindo as representações, a memória, os sofrimentos e as
satisfações, as veleidades e os esforços) ou aos atos mentais
(incluindo as intuições e os juízos) vai depender do ponto de vista
em que nos coloquemos, sobressai o aspecto mais relativo do
psíquico em face do social e do psicológico 81.
Desta forma, em resultado de todas essas análises combinadas
em vista de esclarecer o primeiro sentido do termo fenômenos
psíquicos totais, Gurvitch é levado a definir o psíquico como um
drama de tensões crescentes e decrescentes para reações
mais ou menos espontâneas manifestando-se em vários
graus do inesperado, do flutuante, do instantâneo e do
imprevisível, sublinhando então que por isso deve
acrescentar-se a precisão de que o psíquico é sempre um
fenômeno psíquico total.
***

► O segundo sentido do termo fenômenos psíquicos totais:

80 Independentemente das teorias psicológicas ou metapsicológicas freqüentemente moldadas em
um desejado alcance clínico, em sociologia as pesquisas sobre a consciência aberta (não previamente
identificada a qualquer conteúdo, mas em abertura para...) orientam-se mais para além do normal e do
patológico. Tendo compromisso unicamente com a compreensão e a explicação, a teoria sociológica
em seu pragmatismo visa como disse as relações permanentes dos atos psíquicos de um ser humano
com os de outro como sendo conjugados a sentimentos permanentes de co-pertinência – e não somente
uma fria representação dessas relações apreendidas na vida mental.
81 A atribuição do caráter psíquico às opiniões coletivas complica-se ainda mais com as oscilações
das mesmas, sempre hesitantes e incertas por critério.
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Os fenômenos psíquicos são totais porque implicam ao mesmo
tempo a mentalidade coletiva, a mentalidade interpessoal ou
intergrupal e a mentalidade individual, sendo a essas mentalidades
complexas simultaneamente interligadas que corresponde a
psicologia coletiva.

O segundo sentido do termo fenômenos psíquico totais em teoria
sociológica torna claro o alcance da palavra total na psicologia
coletiva, não só considerando a interpenetração do moral, do
psicológico e do social formando as direções indispensáveis de toda
a vida mental, mas pela constatação de uma dialética em que se
verifica justamente o mental como o conjunto de suas direções
desse modo observadas, a saber: as direções para o Meu, para o
Teu, para o Nosso, tendo em conta que nessas direções assim
concretamente afirmadas como qualidades específicas do mental, o
Nós-outros, o grupo, a classe social, a sociedade, apreendidos são
tomados pelos seus sujeitos humano-sociais que os afirmam em
direções compondo a vida mental.
Tais direções para o Meu, para o Teu, para o Nosso são
diferentemente acentuadas na vida mental e se encontram umas
vezes em reciprocidade de perspectiva, outras vezes polarizadas,
outras em relação de complementaridade, de ambigüidade ou ainda
em relações de implicação mútua, já que toda a consciência é
interpenetração das consciências, como veremos adiante na
Segunda Parte.
Ademais, essa dialética das direções para o Meu, para o Teu, para
o Nosso desfruta da indispensabilidade e não pode ser desprezada
já que d’outro modo não seria possível conceber o consciente e até
mesmo nem o inconsciente.
Nessa dialética trata-se do critério sociológico por excelência
esclarecendo a constatação dos graus de tensão para as reações
espontâneas naquelas direções específicas que acabamos de
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mencionar linhas acima como sendo constitutivos do psíquico 82, não
havendo negar que os mesmos graus de tensão para as reações
revelam-se simultaneamente em âmbitos coletivo, interpessoal e
individual, ainda que com intensidade desigual 83.
Os fenômenos psíquicos são totais porque implicam ao mesmo
tempo a mentalidade coletiva, a mentalidade interpessoal ou
intergrupal e a mentalidade individual, sendo a essas mentalidades
complexas simultaneamente interligadas que corresponde a
psicologia coletiva. Aliás, como remarca Gurvitch, é em razão
dessas mentalidades simultâneas que a psicologia coletiva exerce a
primazia (ainda que virtual) sobre a psicologia social e a psicologia
individual, o âmbito do psicológico pressupondo assim as
mentalidades e sua dialética.
Com efeito, a intensa diferenciação e singularização do psiquismo
individual provêm tanto do corpo quanto da capacidade do indivíduo
em utilizar à sua maneira os critérios sugeridos pelo meio social
para a unificação das suas próprias reações. Neste caso do
psiquismo individual a primazia da psicologia coletiva é virtual e se
refere ao fato de que a consciência e o inconsciente individuais não
podem isolar-se nem do psiquismo superindividual ou intergrupal,
nem do psiquismo coletivo (consciente ou inconsciente).
Já no caso da psicologia social – isto é, a psicologia propriamente
interpessoal e intergrupal – a primazia da psicologia coletiva é uma
primazia atual. Isso acontece porque (a) – as relações com outrem
pressupõem um Nós-outros, os grupos sociais particulares, as
classes sociais, as sociedades globais como centros da vida
psíquica; (b) – nenhuma comunicação entre as consciências pode
estabelecer-se sem a sua prévia fusão (em vários graus); (c) – esta
82 Como mencionado, os graus de tensões entre o consciente, o subconsciente e o inconsciente são
tanto crescentes quanto decrescentes provocando as manifestações ou reações espontâneas da vida
mental.
83 Em sociologia, cuja dialética reconhece as mediações do imediato e a imediação do mediato, a
função não-representativa do sujeito da afirmação intuitiva ultrapassando qualquer intencionalidade
reducionista revela-se em modo concreto nas direções intrínsecas às reações espontâneas ou “vitais”
do mental orientando-se para o próprio mental que se descobre. Ver Nota 01 dentre as NOTAS
COMPLEMENTARES no final deste capítulo.
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constatação é verdadeira tanto para as comunicações intuitivas
quanto para as comunicações por sinais e símbolos 84; (d) – é a
participação dos sujeitos individuais ou coletivos nos mesmos
círculos de civilização que torna possível a psicologia interpessoal
ou intergrupal.

►O terceiro sentido do termo fenômenos psíquicos totais:

Nível metodológico

Passando da descrição ao nível da realidade de fatos para a
discussão em nível metodológico sobre os procedimentos no estudo
dos fenômenos psíquicos totais, notam a compreensão de que o
psíquico tende a incluir no seu seio todas as situações conflit uais
respeitantes ao ser em que esse psíquico se encontra integrado. Ou
seja, os fenômenos psíquicos são totais porque não podem ser
destacados das realidades em que estão integrados, como
realidades de outro gênero, senão em maneira artificial. Realidades
essas que são em primeiro lugar a realidade social e em seguida a
realidade fisiológica.

***

►Quarto sentido do termo fenômenos psíquicos totais:

84 Pensador realista, Gurvitch acentua que o ontológico (ontologia do ser social) prevalece sobre o
epistemológico e nos mostra essa prévia fusão parcial no exemplo da linguagem, na qual é preciso um
Nós-outros, um grupo ou uma sociedade atribuindo o mesmo sentido de meios de comunicação aos
sinais e símbolos para que as palavras sejam reconhecidas como tais.
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Nível metodológico.

O quarto sentido desse termo proposto por Gurvitch nos esclarece
que os fenômenos psíquicos são totais porque implicam conteúdos
que são as obras de civilização e que os mesmos ora são guiados
por elas ora as submergem e as derrubam. Quer dizer, sendo ao
mesmo tempo os produtores diretos e os produtos mais imediatos
das obras de civilização, os fenômenos psíquicos totais encontram se envolvidos na dialética da realidade social e da realidade
psíquica.
Desta forma sobressai o limiar comum da psicologia e da
sociologia. A psicologia da linguagem, a psicologia do
conhecimento, da moral, do direito, da religião, da arte, da
educação, da literatura, etc. por seu lado procuram as fases das
reações espontâneas do psíquico, enquanto que a sociologia dessas
obras de civilização em seus respectivos ramos, por seu turno, põe
em relevo os graus de cristalização do psíquico nesses conteúdos.
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier
Sociologia da Vida Psíquica:
Notas sobre o conceito de fenômenos psíquicos totais.

SEGUNDA PARTE

Neste
ponto,
considerando
os
quatro
sentidos
acima
discriminados, podemos observar que a elaboração do conceito de
fenômenos psíquicos totais pressupõe como disse certos quadros
propriamente sociológicos afirmados nas seguintes referências:
(1) – ao suposto conflito entre indivíduo e sociedade, por um lado,
e por outro lado,
(2) – à falsa alternativa: psicologia ou sociologia 85.
Com efeito, o suposto conflito entre indivíduo e sociedade releva
de exercícios retóricos praticados bem antes do aparecimento da
sociologia e aos quais se ligam as disputas entre as teses
individualistas e coletivistas, ou entre as posições contractualistas
e institucionalistas. Não só a sociologia do século XIX deixou -se
envolver nessas discussões inócuas em que se tratava do indivíduo
ou da pessoa humana por um lado, e por outro lado da sociedade
ou da coletividade como se fossem entidades abstratas já
completamente acabadas e irredutíveis defrontando-se em
inexorável e eterno conflito. Mas essas querelas prosseguiram
depois do nascimento da sociologia até o começo do século XX.

85 Ver: Gurvitch, Georges: A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da sociologia
diferencial, tradução da 4ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979,
587pp. (1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1950). Op. Cit. Ver também do mesmo autor: “O Conceito
de Fenômenos Psíquicos Totais” in “Tratado de Sociologia - Vol.2”, Op.Cit.
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Será, pois, a partir da apreciação dessas controvérsias vãs opondo
indivíduo e sociedade, somada à crítica aos erros principais que se
busca eliminar para evitar sua interferência prejudicial na
sociologia, que Gurvitch nos apresentará os fundamentos do seu
pensamento aplicado na elaboração do conceito sociológico de
fenômenos psíquicos totais 86.

Ambiguidade Extrema

Em maneira preliminar, se constata haver sido dessas discussões
que apareceu a corrente das teorias de compromisso ou de
interação (Simmel, Von Wiese, Weber, Mac Iver, e muitos outros)
teorias estas às quais se opuseram em França Durkheim e seus
colaboradores, nos Estados Unidos Cooley e seus seguidores, ambos
argumentando contra os primeiros que, por irredutíveis aos
indivíduos, os fatos sociais exercem sobre os mesmos uma
preeminência psicológica e moral.
Além disso, os pensadores dessas correntes de Durkheim e Cooley
conseguiram dar-se conta de maneira justa como acrescenta
Gurvitch de que o indivíduo volta a encontrar o social igualmente
nas profundidades do seu próprio Eu (constatação esta a que
chegaram os colaboradores de Durkheim, como Mauss, Halbwachs,
Bouglé).
Seja como for, para a sociologia da segunda metade do século XX
o debate a propósito da relação entre o indivíduo e a sociedade foi
considerado encerrado. Do ponto de vista dos fatos não há como
continuar a aceitar que se considere a sociedade e o indivíduo como
entidades exclusivas e exteriores uma à outra quando se trata em
realidade de elementos impensáveis um sem o outro, cuja vida
consiste precisamente em uma participação mútua.

86 Grande parte da exposição que segue foi aproveitada no capítulo quatro desta obra, intitulado
"Indivíduo e Sociedade: Notas sobre Ambiguidade e Imanência Recíproca".
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Note-se que, na qualidade de pensamento que representou a
muitos sociólogos do século XX, o crédito do reconhecimento da
participação mútua é atribuído por Gurvitch ao filósofo americano
John Dewey, quem afirmou que os dois termos de indivíduo e de
sociedade são de uma ambigüidade extrema e que essa
ambigüidade torna-se um impasse se nos obstinarmos a considerar
esses dois termos como antitéticos.

Repelindo o erro da exteriorização, a análise sociológica examina
as situações conflituais do indivíduo na sociedade acentuando que
esses dois termos compreendem certos quadros propriamente
sociológicos como pressupostos legítimos na elaboração do conceito
de fenômenos psíquicos totais.

A ambigüidade assim detectada por Dewey em enfoque produtivo
liberando-a do falso antagonismo será posta em relevo ao
rejeitarem não a realidade do indivíduo e da sociedade, mas
unicamente o erro inaceitável de que esses termos sejam tratados
como entidades exteriores uma à outra.
Vale dizer, não obstante esse erro de exteriorização convém não
esquecer que esses dois termos indivíduo e sociedade
compreendem certos quadros propriamente sociológicos como
pressupostos legítimos na elaboração do conceito de fenômenos
psíquicos totais, para os quais trazem justamente a ambiguidade
extrema.
Riqueza da Psicologia Coletiva
Com efeito, para chegar aos quadros sociológicos em elaboração,
a análise diferencial não se limita a contra-argumentar, mas nos
revela cada vez mais a riqueza da psicologia coletiva contida
naqueles dois termos.
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Em
PRIMEIRO
LUGAR,
enfatizam
a
sociedade
como
compreendendo os outros, os Nós-outros, os Eu que se quer oporlhe, mas que não existiriam sem ela, como ela não existiria sem
eles. É em razão dessa imanência recíproca que encontramos a
sociedade nas profundidades do Eu e encontramos o Eu nas
profundidades dos Nós-outros, da sociedade.
Em SEGUNDO LUGAR, tendo em conta ademais da ambiguidade a
imanência recíproca que acabamos de assinalar, o conflito entre a
sociedade e o indivíduo se apresenta à análise como o problema da
origem deste conflito em certas ilusões de ótica, às quais se juntam
falsas interpretações.
Vale dizer, a análise sociológica desenvolvida desde o ponto de
vista da imanência recíproca, fundamental na psicologia coletiva,
comprova que os conflitos produzidos em os Nós-outros percebidos
como próprios dos sujeitos que os experimentam – os Nós-outros
próprios – e simultaneamente na sociedade tendem a ser
considerados por esses Nós-outros próprios equivocadamente como
conflitos entre a coletividade e os seus membros.

A imanência recíproca do Eu e dos Nós-outros corresponde à
simultaneidade dos fatos sociais conflituais que se verificam sob o
aspecto individual e sob o aspecto dos grupos.

Deste modo temos os seguintes corolários:
(a) – em uma análise sociológica da situação humana e social
conflitual de produtores e consumidores, se comprova que o
conflito social aí característico ocorre ao mesmo tempo sob o
aspecto individual (o Eu que se encontra integrado nos Nósoutros) e sob o aspecto dos grupos luta (os Nós-outros que se
encontram nas profundezas do Eu).
É o caso, por exemplo, de um autor de obras literárias que
deseja obter o preço mais elevado possível para sua obra ao
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passo que, como consumidor, deseja adquirir obras por preço
compensador.
Vê-se então que o conflito envolve o mim próprio daquele
autor, seu foro íntimo, como indivíduo singular personalizado
afirmando-se na cisão dos seus diversos Eu e, em conexão com
essa cisão vê-se simultaneamente um conflito que pode
efetivamente dividir os grupos (estruturados ou não) de
produtores e de consumidores.
(b) – Em uma análise dos conflitos que opõem os diferentes
Eu de um mesmo indivíduo representando diversos papéis
sociais, por um lado, e por outro lado os conflitos que opõem os
diferentes grupos nos quais ele participa comprova a não
pertinência em considerarem-se esses fatos sociais conflitantes
como um conflito entre a sociedade e o indivíduo.
É o caso em que cada membro de um Nós-outros próprio
pertence ao mesmo tempo a vários grupos sociais particulares
onde assume certo papel social, podendo então desempenhar
um número considerável de papéis sociais.
Tais papéis sociais simultâneos que um indivíduo representa
sejam os de pai, marido ou filho; sejam os de empregado, operário,
engenheiro ou patrão; sejam os de militante, cidadão, produtor ou
consumidor entram sem cessar em conflito que pode ser verificado
sob duplo aspecto:
(A) – como um conflito no seu foro íntimo, onde se opõem os
diferentes Eu daquele indivíduo e;
(B) – na realidade social, onde se opõem os diversos grupos a que
o indivíduo pertence. Portanto, não há em fatos conflito entre a
sociedade e o indivíduo que nela se encontra integrado ou nela
participa.
Variações das concepções de indivíduo e de sociedade
Ainda em relação aos dois termos em estudo, agora quanto ao
aspecto metodológico e para os fins de acentuar-lhes as variações,
Gurvitch nos lembra as históricas análises sociológicas realizadas
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por Mauss / Hubert sobre os Melanésios 87, bem como as
empreendidas por Lévy-Bruhl mostrando que os arcaicos não
atribuem o mesmo sentido que os civilizados aos termos sociedade
e indivíduo.
Na mentalidade dos arcaicos o indivíduo não é somente o homem
psicofísico, e o sociólogo não pode destacá-lo de todas as
dependências místicas que o cercam, as quais são projetadas para
fora do indivíduo e se afirmam para ele como penetrando os objetos
do mundo exterior que o envolvem no modo mais direto possível.

As variações das concepções de indivíduo e de sociedade se
efetuam em paralelo rigoroso com as transformações da estrutura
social, às quais corresponde sempre uma transformação do tipo de
indivíduo.

A análise diferencial mostra que muitas vezes o cientista social
chega a construir conflitos do indivíduo e da sociedade que se
revelam artificiais, cotejam o indivíduo a um tipo de sociedade que
não corresponde ao que ele está efetivamente integrado.
A fim de ultrapassar o erro desse artificialismo, Gurvitch nos
lembra os resultados do antropólogo americano Ralph Linton e do
psicanalista A.Kardiner que investigaram a estrutura da
personalidade de base, ressaltando que as variações das
concepções de indivíduo e de sociedade se efetuavam em paralelo

87 Descobertos no século XIX (Codrington, Melanesians, 1891), os Melanésios formavam a
sociedade milenar vivendo em estado originário mais puro e sem interferências de que já se teve
notícia. Daí a mais alta importância sociológica e antropológica das pesquisas etnológicas
mencionadas e não superadas. Ver MAUSS, Marcel: Sociologia e Antropologia - vol.I, tradução
Lamberto Puccinelli, São Paulo, EPU/editora da Universidade de São Paulo EDUSP, 1974, 240 págs.
(1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1950). Do mesmo autor: Sociologia e Antropologia - vol.II,
tradução Mauro Almeida, São Paulo, EPU/EDUSP, 1974, 331 pp.
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rigoroso com as transformações da estrutura social, às quais
corresponde sempre uma transformação do tipo de indivíduo.
Além disso, Gurvitch observa que se pode encontrar o efeito da
disparidade proveniente de um ritmo de adaptação desigual a
condições bruscamente transformadas atuando em alguns
indivíduos e em algumas estruturas sociais, e que, portanto, nestes
casos, a origem dos conflitos entre o indivíduo e a sociedade seria
explicada por esses efeitos.
Em TERCEIRO LUGAR, a origem dos conflitos do indivíduo e da
sociedade se apresenta à análise sob o aspecto metodológico como
montagens efetuadas inadequadamente em proveniência do fato de
que, desprezando inadvertidamente todo o paralelismo, se coteja
os conflitos indivíduo / sociedade a partir de níveis diferentes da
realidade social.
Em vista de ultrapassar essa inadvertência, a análise diferencial
passa em crítica certos procedimentos habituais da psicologia social
do século XX que, todavia são aplicados em maneira geral.
Com efeito, é sabido que freqüentemente se considera a vida
psíquica do ser humano a partir da expressão exterior, dos aspectos
físicos e materiais que o indivíduo e a sociedade ambos apresentam.
Sem dúvida, essa expressão exterior alcança o indivíduo sendo fato
que indivíduo e sociedades estão sob o domínio dos hábitos, do
costume, dos ritos, das práticas, dos modelos, dos símbolos
estandardizados e que essa expressão exterior constitui uma
espécie de crosta da sua atividade, mais ou menos arrefecida e
tornada rígida.
Nada obstante, deve-se advertir ser igualmente fato que indivíduo
e sociedade, tanto um quanto o outro podem igualmente entrar em
efervescência, penetrar através dessa carapaça mais ou menos
rígida, agir, lançar-se em condutas inovadoras e criadoras.

Em realismo sociológico, indivíduo e sociedade são analisados no
mesmo plano de tal sorte que a suposta oposição de um e de outro
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se revela um conflito imaginado e se reduz a uma tensão entre os
níveis em profundidade, neste caso mostrando uma tensão entre os
modelos do individual e os modelos do coletivo, incluindo a tensão
entre os modelos estandardizados e as condutas efervescentes,
tensão esta observada tanto na vida social quanto na vida
individual.

Gurvitch chamará então montagem dos conflitos do indivíduo e da
sociedade ao procedimento adotado quando o psicólogo social toma
por ponto de partida não o desestruturante, mas o aspecto
estruturante da sociedade, o aspecto do costume, dos ritos, das
práticas e dos modelos e inadvertidamente, tomando-os em seu
conjunto como o outro, lhes contrapõe o indivíduo considerado em
uma conduta de efervescência criadora, isto é, o indivíduo que
inova, inventa, cria.
Sem embargo, à margem dessa montagem a contemplar
imaginativamente uma oposição inexistente entre diferentes níveis
em profundidade da realidade social, a análise diferencial põe em
relevo o fato de o indivíduo poder estar em paralelismo com a
sociedade, aquém de qualquer conflito que os oponha um ao outro.
Quer dizer, considerado no mesmo plano, o indivíduo pode estar por
seu lado tão submetido às suas próprias obras, às suas próprias
práticas, aos seus próprios modelos e símbolos cristalizados (os
modelos de conduta individual) quanto a sociedade pode estar
submetida aos seus (os modelos de conduta coletiva).
Por consequência, diante da constatação de um paralelismo, o
suposto conflito do indivíduo e da sociedade ou a oposição de um e
de outro se revela um conflito imaginado o qual, em realidade,
sendo adotado o procedimento metodológico adequado de
confrontá-los no mesmo plano, se reduz a uma tensão entre os
níveis em profundidade, neste caso mostrando uma tensão entre os
modelos do individual e os modelos do coletivo, incluindo a tensão
entre os modelos estandardizados e as condutas efervescentes,
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tensão esta observada tanto na vida social quanto na vida individual
88
.
A Vida Psíquica em Fluxo
Neste ponto podemos resumir (a) – que o suposto conflito do
indivíduo e da sociedade é qualificado “suposto” para acentuar um
problema mal colocado que, uma vez tomados esses termos como
não exteriores um ao outro, nota-se a impossibilidade em opô-los
em maneira geral como antinomias; (b) – que em realidade há
unicamente casos de espécie que se esclarecem pela aplicação dos
procedimentos dialéticos por complementaridade, por implicação
mútua, por reciprocidade de perspectiva (em diferentes graus); (c)
– que o procedimento por polarização é o menos adequado para o
esclarecimento dialético das situações conflituais do indivíduo na
sociedade.
Mas não é tudo. Para chegar aos quadros sociológicos em
elaboração, a análise diferencial além de contra-argumentar
prossegue buscando a riqueza da psicologia coletiva contida
naqueles dois termos, visando por essa via corrigir os erros
prejudiciais à sociologia.

Há 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 freqüentemente
ignorada.

88 A sociologia da literatura fornece amplo material sobre a problemática psicossociológica da
tensão entre o standardizado e o espontâneo no mundo da comunicação social ao século XX. Ver:
Lumier, Jacob (J.): L’utopie Négative - 2ème Edition, Internet, publicadora lulu.com, E-book, pdf,
2011.
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Assim, em QUARTO LUGAR, afirmando a realidade da vida psíquica
como um fluxo, são assinaladas como negativas, por um lado, as
separações metodológicas decorrentes do erro fundamental de
interpretação, que transpõe as tensões entre os níveis em
profundidade da realidade social em antinomias opondo o individuo
e a sociedade.
Por outro lado, na mesma medida dessa crítica, são postos em
relevo os principais aspectos dos fenômenos psíquicos totais,
seguintes:
(a) – em relação às pesquisas sobre a relação e a intensidade de
interpenetração das consciências, admite-se como destrutivo o
propósito metodológico levando a separar completamente o Meu, o
Teu e o Nosso ou, em modo mais fundamental ainda, separar a
tensão para o individual, para o interpessoal, para o coletivo, posto
que se encontrem inseparavelmente vinculadas à interpenetração
entre os Nós-outros, os agrupamentos sociais, as sociedades
globais;
(b) – a separação metodológica repelida tem ainda a conseqüência
que leva a dissolver a noção da própria consciência, cuja
consistência se afirma em realidade precisamente na interferência
mútua e nas relações dialéticas entre as três direções para o Meu,
para o Teu, para o Nosso;
(c) – além disso, as obras também sofrem destruição, em
particular os símbolos 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.
Paralelismo indivíduo/realidade
Segundo Gurvitch, a observação do fluxo da vida psíquica
efetivamente experimentada – vale dizer o fenômeno psíquico total
– mostra o seguinte: (a) – que não existe como elementos
separados uma consciência individual, nem uma consciência de
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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 interpessoal) e existem
acentuações do Nosso (construídas como uma direção para a
consciência coletiva e caracterizando a mentalidade coletiva).
Além disso, para pôr em relevo no dizer de Gurvitch 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 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-outros (Massa,
Comunidade, Comunhão) tomados como quadros sociais e como as
consciências coletivas correspondentes admitem como lhes sendo
paralelos três graus em profundidade do Eu 89; (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 o caso do paralelismo completo, simétrico, entre o que se
passa no indivíduo e o que se passa na realidade social. Daí falar se de uma correspondência possível entre o indivíduo e a
sociedade sob o aspecto da mentalidade individual e da mentalidade

89 Respectivamente o homem da massa, o homem da comunidade, o homem da comunhão, como
já mencionado.
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coletiva, reciprocidade de
freqüentemente ignorada.

perspectiva

essa

que

permanece

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, ambigüidade,
polarização e reciprocidade de perspectiva ao estudo empírico
dessas relações entre o coletivo e o individual 90. A aplicação desses
procedimentos operativos pode levar a apreender todas as
sinuosidades efetivas das interpenetrações e dos conflitos sempre
relativos, mas sempre possíveis entre o social e o individual.
Aliás, a respeito desse âmbito da psicologia interpessoal há uma
variação dos problemas que a aplicação dos procedimentos
dialéticos operativos mencionados pode produzir. Assim destaca-se
em especial a variação dos problemas quando tais procedimentos
aplicados às relações entre o individual e o social contemplam essas
relações nos seguintes quadros: (a) – nos setores anestruturais ou
nos setores estruturados dos fenômenos sociais totais; (b) – nas
camadas espontâneas ou nas organizações; (c) – na escala
microssociológica; (d) – na escala dos agrupamentos sociais
particulares; (e) – na escala das sociedades globais.
Quanto à variação dos problemas no âmbito da psicologia coletiva
(relações entre a mentalidade individual e a mentalidade coletiva),
a reciprocidade de perspectiva pode ser aplicada com o máximo de
aproveitamento quando, nas dinâmicas coletivas de avaliação, se
passa aos atos mentais (intuições e juízos) ou às colorações
voluntárias.
***

90 Esse estudo encontra-se descrito em detalhes na obra de Gurvitch, Georges (1894-1965):
“Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science. Op.Cit.
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier
Sociologia da Vida Psíquica:
Notas sobre o conceito de fenômenos psíquicos totais.

TERCEIRA PARTE

Neste ponto e dando início a terceira e última parte deste capítulo,
cabe acompanhar as demais análises e argumentações de Gurvitch
especialmente oferecidas em vista de fundamentar em sociologia o
conceito
operativo
de
fenômenos
psíquicos
totais
cujas
características básicas viemos de estudar, e o faremos com foco na
discussão da falsa alternativa contrapondo psicologia e sociologia,
tendo em conta como disse que essa falsa alternativa constitui um
quadro sociológico da sociologia.
Gabriel Tarde e Durkheim
Com efeito, demonstra-se não só o caráter anacrônico dessa falsa
alternativa e a necessidade de os sociólogos se desembaraçarem da
mesma, mas chega-se a uma orientação renovada para tornar a pôr
o problema das relações atuais entre psicologia e sociologia em
termos de colaboração, o que será feito desenvolvendo os tópicos
seguintes:
Primeiro: uma apreciação das posições dos sociólogos até os
primeiros anos do século XX, em especial a análise crítica da querela
que opôs Gabriel Tarde e Durkheim;
Segundo: uma análise das tendências da psicologia moderna, em
especial uma apreciação da adaptação da psicanálise à sociologia
como revelando certa persistência do enfoque competitivo ou de
alternativa psicologia / sociologia.
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Gurvitch põe em questão o obstáculo da introspecção e a falta d e
êxito em ultrapassá-lo pelo behaviorismo e pela psicanálise.

Quanto à argumentação que busca chegar a uma orientação para
tornar a pôr o problema das relações atuais entre psicologia e
sociologia mediante a aplicação dos procedimentos operativos
dialéticos, três pontos são sucessivamente destacados:
(a) – que a psicologia individual, a psicologia interpessoal e a
psicologia coletiva são interdependentes;
(b) – que a impossibilidade em se estabelecer uma alternativa
entre psicologia individual e psicologia coletiva salta aos olhos
diante do problema da comunicação;
(c) – que os métodos da psicologia moderna devem ser
combinados e aplicados aos fenômenos psíquicos totais para que
essa psicologia venha a obter resultados positivos.
A questão de saber se é válido ou não reduzir a psicologia à
sociologia ou a sociologia à psicologia tornou-se clássica e pode ser
observada nos debates dos sociólogos (por vezes também entre os
psicólogos) desde a constituição da sociologia chegando a alcançar
o século XX. Aliás, a trajetória dessa questão por si só já sugere a
compreensão da psicologia coletiva como ramo da sociologia.
Um dos fundadores da sociologia no século XIX que não concedeu
à psicologia lugar algum em sua classificação das ciências, August
Comte não só admitia a existência do psiquismo, mas pensava que
a sociologia podia solucionar qualquer problema decorrente das
manifestações do psíquico. Já Herbert Spencer e Stuart Mill que a
reconheceram não marcaram com precisão as relações da psicologia
com a sociologia.
Em Karl Marx a questão permanece em aberto, embora o conceito
de consciência real simultaneamente coletiva e individual e tomada
como oposta à ideologia – sendo esta um produto da consciência
mistificada – juntamente com o estudo da tomada de consciência
como elemento constitutivo de uma classe social delineiam para
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Marx o objeto de uma disciplina especial – a psicologia coletiva –
que, ademais, Henri Lefebvre designou Psicologia das Classes
Sociais 91.
Em Gabriel Tarde a sociologia pode ser reduzida à psicologia
simultaneamente individual e interindividual, que Gurvitch prefere
designar psicologia intermental. Por contra Durkheim nega a
possibilidade de reduzir ao mental e ao psíquico toda a realidade
social tendo em conta a afirmação nesta última da base material da
sociedade, a morfologia, juntamente com a afirmação das
organizações e das instituições com seus modelos, símbolos,
valores coletivos mais ou menos cristalizados e encarnados.
Além disso, ao contrário do posicionamento de Tarde, para
Durkheim é somente como parte integrante da realidade social que
a vida mental ou psíquica pode interessar à sociologia, isto é, como
mentalidade coletiva. Entendia a psicologia coletiva como ramo da
sociologia e preconizava a fusão na sociologia da psicologia
individual ou intermental – distinguida da psicopatologia e da
psicologia fisiológica.
Behaviorismo
O behaviorismo aplicado à sociologia põe em relevo o disparate a
que se chega ao se excluir o alcance prioritário dos símbolos sociais
para a compreensão dos comportamentos.
Quanto à análise das tendências mais recentes da psicologia
moderna, Gurvitch põe em questão o obstáculo da introspecção e a
falta de êxito em ultrapassá-lo pelo behaviorismo e pela psicanálise.
Sublinha, aliás, que tomar a introspecção como obstáculo é a
atitude própria da sociologia sendo essa atitude que se encontra na
origem da desclassificação da psicologia por Comte e por Durkheim.

91 Lefébvre, Henri: "Psicologia das Classes Sociais", in Gurvitch e al.: ‘ Tratado de Sociologia
- vol. 2’, tradução Almeida Santos, revisão Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968,
pp.505 a 538 (1ªedição em francês : Paris, PUF, 1960 ). Op. Cit.
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Desta forma, cabe assinalar o fracasso dos sociólogos que, seja
adotando o behaviorismo, seja adotando a psicanálise, seja os dois
combinados tentaram dotar a sociologia com uma nova
metodologia.
Segundo Gurvitch, essa tentativa de renovação acabou por se
traduzir em um retorno a posições que lembram Gabriel Tarde: a
sociologia behaviorista ou psicanalítica não conseguiu desligar-se
da psicologia individual. É o caso de autores como Pavlov e Watson
que desenvolveram o behaviorismo e os sociólogos Floyd Allport,
Read Bain, Georges Lundberg e outros que o aplicaram à sociologia.
Ademais, a introdução da noção de excitantes sociais e de reações
fundadas sobre a reflexão não alterou o fato de que o behaviorismo
permaneceu uma teoria psicofisiológica orientada exclusivamente
para o indivíduo.
Gurvitch nos oferece um exemplo cabal da insuficiência
fundamental do behaviorismo aplicado à sociologia pondo em relevo
o disparate a que se chega ao se excluir o alcance prioritário dos
símbolos sociais para a compreensão dos comportamentos.
Opõe-se vigorosamente nosso autor à tese dos juristas
behavioristas norte-americanos ao afirmarem que o direito não é
senão o comportamento do juiz em um tribunal. Toma como
exemplo o fato de que o indivíduo humano tem manifestações
comportamentais de ordem fisiológica (espirra, se assua, cospe) e
que as incluindo em conseqüência o comportamento do juiz não
produz em modo algum direito. Para que esse efeito de produzir
direito seja verificado é preciso que a conduta do juiz seja penetrada
por certo conjunto de símbolos sociais. O comportamento
simbólico do juiz depende muito mais das significações sociais
jurídicas do que de uma criação pessoal. Tal o limite da estreita
concepção behaviorista 92.

92 Sem embargo, se reconhece que o behaviorismo propagou a convicção de que a realidade do
homem comporta uma objetividade científica.
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O circulo vicioso de Freud
O círculo vicioso da mentalidade individual exclusiva limitando a
psicologia social tentada por Freud prende-se à origem nitidamente
fisiológica observada na psicopatologia do desejo sexual.
Quanto à análise crítica da psicanálise podemos notar que o
círculo vicioso da mentalidade individual exclusiva, como limitando
a psicologia social tentada pelo próprio Freud, prende-se à origem
nitidamente fisiológica observada na psicopatologia do desejo
sexual, da qual partiu o pensamento do fundador da psicanálise.
A psicologia social em base psicanalítica é limitada e se
circunscreve aos estados psíquicos individuais. As relações sociais
que afetam esses estados individuais são concebidas por Freud sob
a forma de projeções subjetivas do “Id" e do “Superego”.
Gurvitch destaca que este pensador procura sempre explicar a
vida social pela libido, pelos recalcamentos e complexos, assim
como pelos conflitos entre os desejos individuais e os
comportamentos sociais, tidos estes comportamentos como
dominados pelos modelos culturais estandardizados.
Nada obstante, o limite da mentalidade individual exclusiva veio
a ser ultrapassado por alguns discípulos de Freud – como Eric
Fromm, Horney e Kardiner – que, ao tentarem combinar as idéias
da psicanálise umas vezes com Marx, outras vezes com a teoria dos
papéis sociais 93 tornaram estabelecidos laços funcionais
indissolúveis entre a pessoa humana e a realidade social, bem como
entre a mentalidade individual e a mentalidade coletiva.
Entretanto essa adaptação da psicanálise à sociologia não
significou a ultrapassagem completa da discussão sobre a relação
entre psicologia e sociologia, embora seja sabido que ninguém mais
considera tal questão sob a forma de alternativa.

93 Neste caso, as teorias dos papéis sociais dos sociólogos e antropólogos americanos como G.H.
Mead, Znawiecki, Ralf Linton, Jacob Levy Moreno, e outros.
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Gurvitch nota que um bom exemplo de tal insuficiência é Kardiner,
que: (a) – lembra as concepções de Gustave Lebon, Pareto e Sorel,
(b) – desconheceu a sociologia e a psicologia coletiva desenvolvida
por Durkheim e seus colaboradores, interessando em modo especial
a psicologia coletiva da inteligência (estudo das representações
coletivas, memória coletiva, categorias e classificações lógicas), (c)
– desconheceu a psicologia desenvolvida pelo norte-americano G.H.
Mead (George Herbert Mead, 1863 – 1931), igualmente orientada
para a psicologia coletiva da inteligência, (d) – teve recaídas em
posições simplistas ao afirmar que só a psicologia da vida afetiva e
emocional é a única que está diretamente em relação com a
sociologia.
Colaboração entre psicologia e sociologia
Retornando à tentativa de Gurvitch para formular em termos de
colaboração as relações atuais entre a psicologia e a sociologia ,
assinalamos a compreensão oferecida por Marcel Mauss em seu
discurso sobre “As Relações Reais e Práticas da Psicologia e da
Sociologia" 94.
O valor exemplar desse texto consiste no seguinte: (a) – em ter
proclamado o fim da competição entre psicologia e sociologia,
mostrando que as duas disciplinas vão buscar uma à outra os seus
conceitos e a sua terminologia, incluindo as noções de expectativa,
símbolo, mentalidade, atitude, papel social, ação, etc.; (b) – em ter
proclamado igualmente o fim da oposição entre a psicologia coletiva
e a psicologia individual 95.

94 Mauss, Marcel: ‘Sociologia e Antropologia-vol.I’, tradução Lamberto Puccinelli, São Paulo,
EPU/editora da Universidade de São Paulo EDUSP, 1974, 240 pp. (1ªedição em Francês: Paris, PUF,
1950). Do mesmo autor: ‘Sociologia e Antropologia-vol.II’, tradução Mauro Almeida, São Paulo,
EPU/EDUSP, 1974, 331 pp.
95 Posicionamento que Gurvitch nota em Daniel Essetier, cf. “Psychologie et Sociologie”, Paris,
1927.
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A penetração do social no psicopatológico é um fato conseqüente
não só para a psicologia patológica, mas igualmente para a
psicologia fisiológica.

Com efeito, contra essa oposição afirma-se a idéia de que o social
penetra no psicopatológico e que essa penetração do social é um
fato conseqüente não só para a psicologia patológica, mas
igualmente para a psicologia fisiológica. Gurvitch nos lembra o
parecer dos psiquiatras segundo o qual as neuroses têm sua origem
não só em uma integração insuficiente na vida social, mas em modo
especial as neuroses ocorrem lá onde se constata a desadaptação
entre os papéis sociais representados e as capacidades efetivas dos
pacientes.
Além disso, para reforçar o fim da competição entre psicologia e
sociologia nota-se uma linha de pesquisa voltada ao estudo da
medida pela qual o social age sobre o fisiológico, seguinte: (a) –
desenvolvida por Marcel Mauss em seu estudo sobre “As Técnicas
do Corpo” 96; (b) – assinalada nas observações de Robert Hertz
(1881 – 1915) sobre a origem social da preeminência da mão
direita; (c) – reconhecida pelas definições de Charles Blondel (1876
- 1939) segundo as quais (c1) – o psíquico se encontra situado entre
o corpo e a sociedade, (c2) – a consciência mórbida dos doentes
mentais representa a dissociação social do psíquico e do consciente
97
.
Nota-se igualmente a não-competição entre psicologia e
sociologia nas observações dos sociólogos sobre o alcance das
interdições religiosas que permanecem profundamente enraizadas
na mentalidade psicopatológica. Assim, por exemplo, em relação
aos pacientes sob o domínio desses interditos, credita-se à eficácia

96 Estudo publicado igualmente em “Sociologia e Antropologia”.
97 Para Gurvitch, nas definições de Blondel sobre o campo do psíquico e sobre a procedência da
consciência mórbida se atribui ao social uma parte demasiado limitada tornando essas definições
pouco aceitáveis nos tempos recentes.
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social das religiões que os mesmos possam ser impedidos de
cometer o suicídio se este é proibido em sua religião.
A colaboração entre psicologia e sociologia sugere a figura
geométrica de dois círculos secantes que se recobrem em parte.
Sem embargo, assim como vimos os aspectos que as aproximam,
há igualmente os aspectos que afastam a sociologia da psicologia e
que dizem respeito ao substrato material da sociedade. As
organizações, as estruturas sociais parciais e globais, as práticas,
os modelos, as obras de civilização – incluindo o conhecimento, a
religião, o direito, a arte, a educação como conteúdos apreendidos
nas regulamentações ou controles sociais – não se podem reduzir
nem ao psíquico individual, nem ao psíquico coletivo, embora na
realidade social estejam como já vimos marcados por estes
psiquismos em vários graus de intensidade. Desta forma Gurvitch
nos oferece uma precisão da colaboração entre psicologia e
sociologia sugerindo a figura geométrica de dois círculos secantes
que se recobrem em parte.
Além disso, na medida em que existem níveis de realidade social
que são não redutíveis nem ao psíquico individual nem ao psíquico
coletivo, como acabamos de ver, Gurvitch chama atenção para a
armadilha metodológica de não se ter em conta a existência efetiva
desses diferentes níveis de realidade, alertando contra o erro de
não se considerar que esses níveis são igualmente característicos
tanto do social quanto do individual.
A colaboração entre psicologia e sociologia se viabiliza na medida
em que é afirmado o caráter interdependente da psicologia
individual, da psicologia interpessoal (também chamada psicologia
social) e da psicologia coletiva. Essa interdependência se consegue
segundo Gurvitch mediante os procedimentos operativos dialéticos
e a aplicação do conceito de fenômenos psíquicos totais, haja vista
as três direções das tensões vividas como se revelando nesses
fenômenos, direções ligadas em modo tão íntimo quanto seus pólos
são intimamente ligados em os Nós-outros, em os grupos sociais e
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nas sociedades globais, em que tais fenômenos estão integrados
parcial ou completamente.
A comunicação entre Eu, Tu, ele se estabelece com a ajuda de
sinais, signos e símbolos que unicamente a mentalidade coletiva
que lhes serve de base pode torná-los eficazes.
Aliás, essa unificação prévia da experiência vivida levando a
afirmar a interdependência da psicologia individual, da psicologia
interpessoal e da psicologia coletiva, notadamente a unificação de
suas tensões no seio de um Nós-outros é posta em relevo quando
se considera que a comunicação entre Eu, Tu, ele se estabelece com
a ajuda de sinais, signos e símbolos que, cabe sublinhar, só a
mentalidade coletiva que lhes serve de base pode torná-los
eficazes.
Sem embargo, o sociólogo admite a existência dos símbolos
propriamente individuais considerando-os raros e pobres em
significação – dependem notadamente do domínio sexual, no
sentido analisado por Freud, ao que já nos reportamos.
Aos estudiosos da mentalidade coletiva importa mais fazer
sobressair que todos os símbolos não freudianos são coletivos,
interpessoais e individuais e valem ao mesmo tempo na psicologia
coletiva, na psicologia interpessoal e na psicologia individual.
Superar a introspecção
Quanto às considerações finais de Gurvitch a respeito da
colaboração psicologia – sociologia, destacando sua recomendação
para uma metodologia científica levando a psicologia a resultados
positivos para superar efetivamente a introspecção, nosso autor
insiste em que os níveis de realidade destacados para efeitos de
análise por essa mesma análise devem ser repostos em quadros
sociais precisos.
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Assim os comportamentos coletivos, as atitudes coletivas, os
estados mentais, opiniões e atos coletivos, assim como as
expressões, sinais, signos e símbolos coletivos devem ser repostos
em quadros sociais precisos aos quais são integradas as chamadas
situações conflituais – nas quais a sociologia psicanalítica
contemplava como mencionado os conflitos entre os desejos
individuais e os papéis sociais.
Sem dúvida, o alcance dessa reposição em quadros sociais
precisos está em aplicar os procedimentos operativos dialéticos
levando a excluir os abusos da introspecção. Nosso autor tem em
vista uma combinação dos três métodos que já comentamos acima.
Vale dizer, a
sociológica, a
combinadas e
vale insistir
individuais.

análise interpretativa simultaneamente psicológica e
concepção behaviorista e a psicanálise devem ser
aplicadas aos fenômenos psíquicos totais, os quais
são simultaneamente coletivos, interpessoais e

Combinação dos três métodos
Gurvitch nos dá um exemplo de como a reposição nos quadros
sociais leva à combinação dos métodos em tela acentuando que a
tomada em consideração dos fenômenos psíquicos totais é
indispensável. Exemplo este tirado da experiência dos etnólogos em
que a possibilidade de introspecção é nula, e impraticável a sua
utilização metódica, dado que a vida psíquica dos “primitivos” se
apresenta nitidamente distinta do psiquismo dos observadores.
É o caso do quadro social de uma tribo selvagem cujos gestos
coletivos são observados por exploradores recém-chegados. Que
fazer? Sem proceder à tentativa de interpretar as significações das
condutas observadas penetrando até a compreensão da
mentalidade e das crenças dos agentes coletivos e individuais que
nelas participam, e sem inteirar-se das situações conflituais em que
estas
condutas estão inseridas,
aqueles
exploradores
e
observadores não conseguirão determinar o caráter dos gestos
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diante dos quais se encontram e não conseguirão saber se estão
perante ritos religiosos, mágicos, jurídicos, exercícios militares , ou
perante tentativas de trocas possíveis, gestos de cortesia ou de
boas-vindas.
Vê-se, portanto, que a descoberta das significações práticas
revela o tipo de problema a que se é chamado solucionar mediante
a utilização dos procedimentos operativos dialéticos, favorecendo a
combinação dos métodos da psicologia moderna em sua aplicação
aos fenômenos psíquicos totais, elaborados estes como conceitos
sociológicos.

© 2008/2010 by Jacob (J.) Lumier
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier
Sociologia da Vida Psíquica:
Notas sobre o conceito de fenômenos psíquicos totais.

NOTAS COMPLEMENTARES

(Nota 01) – Sobre a dialética das direções para o meu, para o
teu, para o nosso, e a função não-representativa do sujeito. Ver
nota de rodapé 83.

Básica nas ciências humanas, a problemática da função não-representativa
do sujeito situa-se em relação ao tema do reconhecimento da autonomia do
significado e se formula como superação da oposição entre materialismo e
espiritualismo. Os estudiosos da filosofia fenomenológica têm ao seu crédito
as exposições mais esclarecedoras sobre esse tema divisor de águas entre a
filosofia tradicional e as ciências humanas.
Com efeito, a superação da oposição entre materialismo e espiritualismo
na fenomenologia existencial passa pela crítica ao tomismo que, ao sustentar
uma “verdade em si” como distinta da “verdade como posse humana”, é tido
por um “realismo representacional”. Como se sabe, o tomismo “não
considerava a objetividade como termo encontrado pelo sujeito cognoscente,
mas como “em si”, como realidade isolada do sujeito, supondo desta sorte,
que, no conhecimento verdadeiro, este “em si” se repercutia exatamente no
sujeito”.
A crítica ao tomismo se opõe à pintura da realidade como se esta fosse
uma coleção de essências acumuladas em uma terra que nem sequer
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necessitava ser descoberta para ter significado; portanto, a crítica contesta a
fixação do “universo da realidade” (omnitudo realitatis) como paisagem
ordenada e hierarquizada na qual até “as essências das ações do homem se
imbricam”, dizendo-se de tais atos, em suas essências, que “eram o que são,
necessária, universal, imutável e eternamente verdadeiros em si mesmos” posicionamento este que identifica o realismo representacional como um
ponto de vista divino sobre as coisas e de difícil aceitação pelo homem
contemporâneo.
Por contra, os defensores da fenomenologia existencial sustentam que
“qualquer descrição real da realidade objetiva pressupõe o “descobrimento”
desta realidade mediante a “luz” da subjetividade.
Em teoria, esse “descobrimento” é um acontecimento que se pode situar
no tempo e que tem um futuro. É a historicidade do sujeito. Portanto, a
verdade como posse humana comporta riscos, já que o sujeito, se ele
“comparte da verdade como desocultamento”, ele não se limita a ser sujeito
existente passivo (“ego cogito”), mas pode adjudicar às coisas toda classe de
significações, pois “pensa que as vê”.
Assim entramos na “doutrina do homem como existência” e notamos que
quem está no primeiro plano da ordem do conhecimento é o sujeito “sumido
no mundo vivido como complexo de significações através de uma Gestalt ou
configuração em atitude – a que a fenomenologia existencial refere “a
experiência original do mundo da vida”, fundamento da experiência científica,
na medida em que esta é um “retornar e esse mundo anterior ao
conhecimento”.
Portanto, o complexo de significações dentro do qual está imbricado o
sujeito não é um ato apenas mental, mas é “o próprio ser do homem como
existência”, ao qual “HUSSERL chamará intencionalidade funcional” ou “vida
que experimenta o mundo”, a primeira e primordial afirmação de significado.
Nessa afirmação em que o sujeito é o “reconhecimento da autonomia
do significado”, o fenomenólogo se distancia tanto do materialismo como
do espiritualismo.
Como se sabe, “a fenomenologia existencial define o homem como sujeito,
porém sujeito que se encontra imerso em coisas materiais”, de tal sorte que
“as coisas mundanas codeterminam o que é o homem”. Em conseqüência,
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não se pode deixar o mundo à margem do pensamento sem que se elimine
o próprio homem e, reciprocamente, estando as coisas materiais sinalizando
para o sujeito, “ao deixar-se esse sujeito à margem do pensamento, se
eliminam também do pensamento tanto a todos os significados como ao
próprio homem”.

Ver: Luypen, W.: ‘Fenomenología del Derecho Natural’, tradução Pedro
Martín Cámara, Buenos Aires, editor Carlos Lohlé, 1968, 268 pp. (1ªedição
em neerlandês).

***
FIM do artigo "Sociologia da Vida Psíquica".
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV:
Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
145

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
146

Dialética e Consciência Coletiva
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O estudo sociológico dos Nós-outros
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Dialética e Consciência Coletiva
O Estudo Sociológico dos Nós-outros
Jacob (J.) Lumier

O estudo sociológico dos Nós-outros
Apresentação

Do ponto de vista filosófico o problema de uma ordem ou
hierarquia entre Massa, Comunidade e Comunhão surge em razão
de que os valores morais são estritamente singularizados e, para
serem entrevistos ou afirmados, exigem quer comunhões, quer
comunidades, quer massas. Em maneira rudimentar, os filósofos
entendem que o aperfeiçoamento moral de um Nós-outros ou de um
grupo tem a ver com a passagem da Massa à Comunidade ou à
Comunhão 98.
Cultiva-se desta forma a convicção idealizada de que a intuição
direta dos valores é sempre superior à fidelidade aos deveres, ou
às imagens simbólicas ideais, e que o fato de experimentar valores
seja uma condição indispensável em qualquer circunstância ou
situação concreta para aceder à moralidade.
Por contra, sabe-se em realidade social que a respeito disto nada
pode ser afirmado de antemão, porque a filosofia moral não é mais

98 Em sociologia os Nós-outros como formas de sociabilidade incluindo as relações com outrem
são quadros sociais (ambiências específicas que comportam atitudes coletivas, valores, mentalidades,
etc.) no sentido de que existem na formação dos agrupamentos sociais, e, quando não são percebidos
e refletidos, são apreendidos pelos membros do grupo, de tal sorte que existem como os Nós-outros
intelectuais, os Nós-outros adultos, os Nós-outros moradores, os Nós-outros sindicalistas, etc. A teoria
sociológica examina os Nós-outros em sua existência concreta como os quadros microssociais que
entram em foco em tais expressões particulares.
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do que uma “reflexão posterior” sobre a experiência moral, que o
sociólogo constata ser uma experiência imprevisível e infinitamente
variável 99.
Tendo em conta essa imprevisibilidade, devem constatar o papel
efetivo desempenhado pela Massa, pela Comunidade e pela
Comunhão como quadros sociais e graus de fusão em os Nós-outros
100
. Tal o assunto deste artigo.

Rio de Janeiro, Dezembro 2009 / Julho 2010
Jacob (J.) Lumier

99 Ver Lumier, Jacob (J.):"Estudo Sociológico da Variabilidade na Vida Moral", in “Cultura e
consciência coletiva-2“, Web da OEI, Junho 2009, pdf 169 págs.
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article388
100 Insere-se na teoria sociológica como disse a constatação de que indivíduos e grupos são
integrados, e, em razão dessa integração, suas emanações subjetivas passam à realidade social,
advindo daí que a psicologia coletiva seja inserida no âmbito da sociologia.
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Tópicos
A existência dos Nós-outros e a presença das intuições coletivas
virtuais
O Mundo das Idéias e Valores
Quadro microssocial
Fusão Parcial das consciências
Os Eu participantes não idênticos
A Indispensabilidade dos Símbolos
A Identificação heteropática
A mediação comunicativa
Massa. Comunidade, Comunhão
O Foro Íntimo
A microssociologia da Massa
(ou o elemento de erupção social )
A Microssociologia da Comunidade
(ou para além do solidarismo)
A Microssociologia da Comunhão
(ou a aspiração coletiva encarnada)
Haverá uma ordem geral da sociabilidade?
A limitação do enfoque filosófico
Sociabilidade ativa e passiva
***
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A existência dos Nós-outros e a presença das intuições coletivas
virtuais

O Mundo das Idéias e Valores

O mundo das idéias e valores é estudado em sociologia diferencial
como a camada da realidade social que provoca a coincidência por
um lado dos quadros de referências lógicas e dos quadros de
referências estimativas, e por outro lado dos quadros sociais. Desse
modo o mundo dos valores viabiliza as correlações funcionais entre
algumas idéias e valores e os tipos sociais, notadamente os tipos
de estruturas sociais (p.ex. as correlações observadas nos tipos de
sociedades que dão à luz o capitalismo nos séculos XVII e XVIII e
explicam o iluminismo 101).
Um mundo de idéias e valores é descoberto por trás das condutas,
das atitudes, dos modelos, dos papéis sociais, dos símbolos sociais
e suas esquematizações cristalizadas em nível dos aparelhos
organizados.
Quer dizer, não há criação de um simbolismo novo sem a
afirmação de idéias e valores que dão a motivação e, mais

101 Ver Lumier, Jacob (J.): "O Sociólogo e a Sociologia", Ebook Issuu 43 págs. Novembro 2009,
link: http://sociologia-jl.blogspot.com/2009/12/o-sociologo-e-sociologia-ebook-issuu.html
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que isto, a inspiração para as condutas coletivas
efervescentes, iluminando-as para que favoreçam a
reestruturação; tornando-as forças luminosas e não
“correntes cegas”, como já o disseram os que resistem à
mudança pelo espontaneísmo social e coletivo.
O sociólogo nota que essas condutas efervescentes quando
afirmadas pelos Nós-outros das comunhões ativas ou ativistas como o são as diversas seitas ou as formações dos partidários
obstinados de diversas filiações (religiosos, culturais, políticos,
espiritualistas, pacifistas, naturalistas, ecologistas, naturistas,
preservacionistas, humanistas, filantrópicos, socialistas-utopistas,
comunitaristas 102, etc.) - manifestam a sua independência em
relação aos símbolos, afastando-os, destruindo-os, substituindo-os
por criações novas - notadamente em conjunturas ou situações de
transição, em escala global ou no interior de grupos e de classes
sociais, e isto geralmente sendo afirmado contra os aparelhos
organizados.
Cabe ao sociólogo examinar as significações práticas encaradas,
vividas ou desejadas pelos sujeitos - quer tais significações
impliquem comportamentos, gestos, modelos, papéis sociais ou
atitudes coletivas - para solucionar a questão do que exatamente
as exteriorizações ou manifestações coletivas recobrem.
E só se chega a essa resolução mediante a interpretação das idéias
e valores ali implicados, quer dizer, pela aplicação das correlações
funcionais que caracterizam a existência do mundo das idéias e
valores na realidade social - por via das quais, enfim, se alcança o
psiquismo coletivo, o plano dos atos e estados mentais, o nível
das dinâmicas espontâneas das avaliações coletivas, das opiniões,
carências, satisfações, esforços, sofrimentos e ideais.

102 "Comunitaristas" é um termo que se refere aos praticantes do sentimento comunitário em
oposição à conduta particularista.
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Quadro microssocial
►Representando um dos primeiros focos da dialética na realidade
social os Nós-outros formam um quadro microssocial privilegiado no
domínio das significações, dos símbolos, das idéias e valores, dos
atos mentais. Dão foco às atitudes e estas, por sua vez, são
conjuntos, configurações sociais (Gestalten) virtuais ou atuais que
implicam dentre outros níveis um quadro social grupal ou global,
em que os símbolos sociais se manifestam e escalas particulares de
valores são aceites ou rejeitadas 103.
Note-se que o diferencial da colocação do mundo dos valores em
perspectiva sociológica é a constatação de que os Nós-outros são
constituídos em quadros sociais e não se dissolvem em um
gênero abstrato, em um conjunto sem ligação entre exemplares
idênticos, o que aconteceria se existisse identidade entre os Eu
participantes 104.
Daí a indispensabilidade do estudo sociológico dos Nós-outros

105

.

►A microssociologia foi fundada e desenvolvida por Georges
Gurvitch a partir da crítica imanente a Durkheim e aos seus "tipos
de solidariedade" 106.
Sendo entrelaçada em fato aos estados mentais, a "solidariedade"
ou, em termos mais adequados, a sociabilidade constitui o complexo
fundamental da consciência coletiva, portanto exprime o fato social
103 Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da
sociologia diferencial”, tradução da 4ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos,
1979, 587 págs. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1950), p.217.
104 A sociologia dialética combate o preconceito filosófico que afirma um Eu genérico idêntico
em todos, legado dos filósofos do século XVIII como Rousseau e Kant. Cf. Gurvitch, Georges: “Los
Marcos Sociales del Conocimiento”, trad. Mário Giacchino, Caracas, Monte Avila, 1969, 289 pp (1ª
edição em Francês: Paris, PUF, 1966).
105 Ver Lumier, Jacob (J.): "A Dialética Sociológica, o Relativismo Científico e o Ceticismo de
Sartre", Ebook Issu 50 págs. Nov. 2009 link:
http://sociologia-jl.blogspot.com/2009/12/dialetica-sociologica-o-relativismo.html
106 Ver Lumier, Jacob (J.): "A Microssociologia na Formação Social", E-book Issu, ...
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indiscutível da interpenetração virtual ou atual das várias
consciências coletivas ou individuais, sua fusão parcial verificada
em uma psicologia coletiva dentro da sociologia.
Fusão Parcial das consciências
►Descrevendo desta forma a fusão como resultante, a
microssociologia estuda a sociabilidade em dois tipos: (a) - a
sociabilidade por fusão parcial nos Nós-outros, cujos graus são a
Massa, a Comunidade, a Comunhão; (b) - a sociabilidade por
oposição parcial entre “Eu, Tu, ele, aquele”, que são as formas de
relações com outrem.
Um Nós-outros constitui um todo irredutível à pluralidade dos
seus membros, mas imanente às suas partes – daí representar um
dos primeiros focos da dialética na realidade social cuja
variabilidade é da competência do sociólogo pôr em relevo.
Essa imanência recíproca varia p. ex. caso se trate de Nós-outros
semiconscientes ou de Nós-outros conscientes, Nós-outros passivos
ou Nós-outros ativos, Nós-outros em luta ou Nós-outros em paz.
A força de atração exercida pelos Nós-outros sobre os Eu que
neles participam encontra-se em relação de proporcionalidade
direta com a intensidade da fusão constituindo esses Nós-outros.
A força de pressão exercida pelos Nós-outros sobre os seus
membros
encontra-se,
pelo
contrário,
em
relação
de
proporcionalidade inversa com a intensidade da fusão.
Evidentemente, tratam-se forças psicossociológicas diferenciadas
e não-equivalentes de tal sorte que as resultantes dessas variações
na atração e na pressão têm qualidades diferentes e caracterizam
as formas de sociabilidade concorrentes.
No caso das massas a pressão encontra-se no máximo – em
conseqüência a fusão não atinge mais do que um grau muito fraco
em intensidade e em profundidade.
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No caso das comunhões a atração está no máximo e a pressão no
mínimo – em conseqüência as fusões são mais intensas e mais
profundas.
As variações não são limitadas às massas ou às comunhões. Caso
consiga integrar uma porção maior ou menor do que existe de mais
interno e de mais pessoal nos Eu e nos outros, um Nós-outros
afirma-se como um foco de intimidade e calor, cujos graus, porém,
podem descer muito baixo ao ponto de reduzi-lo ao estado de pura
virtualidade e afrouxar a participação dos membros em passividade
quase completa - a própria fusão pode ser inconsciente ou não se
realizar além da superfície.
Gurvitch observa que se existisse identidade entre os Eu
participantes em os Nós-outros, estes não poderiam como disse
constituir-se em quadro social (o “todo concreto”) e tenderiam a
dissolverem-se num gênero abstrato, num “conjunto sem ligação
entre exemplares idênticos".
Os Eu participantes não idênticos 107
►A interpenetração ou fusão parcial pressupõe ao mesmo tempo
uma dessemelhança e uma semelhança (uma afinidade). Essa
afinidade torna-se mais forte à medida que cresce a dessemelhança
e que ao mesmo tempo se intensifica a participação no conjunto.
Portanto, as fusões parciais nos Nós-outros não podem atingir em
imanência e em intensidade os graus que impulsionam no sentido
da individualização ou no sentido da afinidade crescente dos Eu que
nela participam. Tal a impossibilidade em afirmarem-se
identidade entre os Eu participantes.
Na sociologia diferencial as ligações dos Nós-outros às intuições
coletivas neles virtualmente implicadas afirmam-se em casos
precisos e não em maneira geral, não se podendo ligá-los todos às

Alguns dicionaristas reconhecem que em acepção substantiva e não pronominal, para designar
a presença individual tomada pelo aspecto de sua consciência ou de sua subjetividade, o plural de Eu,
além da forma Nós-outros, admite a forma "Eus" que, todavia, não adotamos.
107
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intuições coletivas atuais - já que as semelhanças e as próprias
dessemelhanças podem tomar as formas as mais variadas.
Quer dizer, é a imagem da interpenetração e da fusão parcial de
várias consciências entreabertas (admitindo uma escala infinita
de graus de abertura) que faz melhor sobressair o aspecto mental
de um Nós-outros.
Os casos em que as intuições coletivas se tornam atuais exigem,
além do mais alto grau em fusão e em atração (para os
participantes), como nas comunhões, o seguinte:
(a) - que essas comunhões, no “estado de vigília, de efervescência
e de excitação”, se apreendam e se reafirmem em si próprias (como,
p.ex., no caso das comunhões situadas perante situações
inesperadas, ou tomadas numa luta exacerbada com outras
comunhões que ameaçam a sua existência);
(b) - que essas comunhões consigam apreender idéias e valores
novos, ou criar obras coletivas inéditas.
No primeiro caso, Gurvitch nota que a atualidade das intuições
coletivas pode ser verificada pelo fato de que as mesmas
ultrapassam os signos e os símbolos (os quais contribuem para essa
intensificação da fusão em um Nós-outros).
Entretanto, é admitida a raridade das intuições coletivas atuais.
Quer dizer, não se encontra com freqüência os Nós-outros no estado
efervescente e excitado apreendendo-se e confirmando-se como
tais, ou conseguindo entrever ou criar novas idéias e valores e
suscitar situações totalmente inéditas.
***
A Indispensabilidade dos Símbolos
Neste ponto, devemos retornar ao problema do simbolismo.
Em sua definição descritivo-compreensiva do pensamento
simbólico como dotando o homem da nova capacidade para
reajustar constantemente seu mundo humano, a análise filosófica
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afirma o ponto de vista da mobilidade e da variabilidade
levando-nos a relembrar que a variabilidade é pesquisada com
prioridade em sociologia.
108

Quer dizer, os símbolos são estudados em sociologia como
símbolos sociais, portanto, existindo como representações que só
em parte exprimem os conteúdos significados, e servem de
mediadores entre os conteúdos e os agentes coletivos e individuais
que os formulam e para os quais se dirigem, tal mediação
consistindo em favorecer a mútua participação dos agentes nos
conteúdos e desses conteúdos nos agentes. Os símbolos sociais
constituem tanto uma representação incompleta, uma expressão
inadequada, quanto um instrumento de participação.
Segundo Georges Gurvitch 109, os símbolos sociais revelam
velando e ao velarem revelam, na mesma maneira em que,
impelindo para a participação direta no significado, travam-na.
Portanto, os símbolos constituem uma forma de comportamento
diante dos obstáculos, sendo possível dizer que a função simbólica
é inseparável do homem tomado coletiva ou individualmente, de tal
sorte que os Eu, Nós-outros, grupos, classes sociais, sociedades
globais são construtores inconscientes ou conscientes dos símbolos
variados.
Na análise sociológica da esfera simbólica do mundo humano
acentuam-se as seguintes constatações: (1) – a imensa
variabilidade decorrente da ambigüidade fundamental do simbólico;
(2) – os planos subjacentes da realidade social ela própria são
dependentes do simbolismo na medida em que, justamente,
simbolizam o todo indecomponível dessa realidade seccionada; (3)
– ao mesmo tempo, os símbolos sociais mais especialmente ligados

108 Cf. Cassirer, Ernst: “La Philosophie des Formes Simboliques (La Conscience Mythique)”,
versão francesa por Jean Lacoste, Paris, Les Éditions du Minuit, 1972, 342 pp., (1ªedição em Alemão:
1925).
109 Gurvitch, Georges et al.: “Tratado de Sociologia", volumes 1 e 2, revisão Alberto Ferreira,
Porto, Iniciativas Editoriais, 1964 (vol.1), 1968 (vol.2). (1 as edições em Francês: Paris, PUF, 1957,
1960, respectivamente).
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às obras de civilização 110 funcionam como argamassa de colagem,
juntando as descontinuidades entre os níveis seccionados; (4) – os
símbolos se apóiam em experiências coletivas e atos criadores dos
Nós-outros , grupos, sociedades, que (a) – constituem uniões
prévias as quais, por sua vez, tornando possível a comunicação,
(a 1 ) – ultrapassam a esfera simbólica tornando-a igualmente
possível.
Nada obstante, cabe lembrar que em sociologia não se procede a
reduções que não sejam procedimentos dialéticos. Constata-se que
a esfera simbólica não passa de uma camada em profundidade da
realidade social dentre outras.
A redução das idéias e valores e das obras de civilização ao plano
do pensamento simbólico é característica da análise filosófica. Esta
as destaca da realidade social e do empirismo efetivo, visando desse
modo estudá-las mediante a acentuação de sua autonomia relativa
como formas simbólicas dotadas de diferenças específicas.
Cabe, pois, à sociologia esclarecer que a mobilidade provém
exatamente do caráter mediador dos símbolos impelindo para a
participação direta no significado 111.
Desta forma, nos resultados da análise e descrição sociológica
observa-se que os símbolos são muito mais indispensáveis aos Nósoutros que na realidade social servem de focos às intuições
intelectuais.
Por sua vez, os Nós-outros que servem de focos às ações
inovadoras e criadoras (intuições da vontade) são os menos
dependentes de qualquer simbolismo.
Entretanto, posta a raridade das intuições coletivas atuais, já que
como disse não se encontra com freqüência os Nós-outros no estado

110 Os símbolos da linguagem, conhecimento, moralidade, arte, religião, direito, incluindo as idéias
e valores que essas obras de civilização implicam (mediante redução ao plano do pensamento, a análise
filosófica as estuda em sua autonomia relativa como formas simbólicas dotadas de diferenças
específicas).
111 Ver Lumier, Jacob (J). “Cultura e consciência coletiva-2“, Web da OEI, Junho 2009, pdf 169
págs. link: http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article388
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efervescente e excitado apreendendo-se e confirmando-se como
tais, ou conseguindo entrever ou criar novas idéias e valores e
suscitar situações totalmente inéditas, compreende-se que a maior
parte dos Nós-outros existentes na realidade social implica,
portanto, unicamente intuições coletivas virtuais e não atuais.
Significando que:
Um grande número de Nós-outros permanece em estado
inconsciente ou de sono e podem mesmo uma vez tornados
conscientes persistir na sua passividade.
O elemento mental dos Nós-outros pode consistir na atualidade
não dos atos (intuição e juízo), mas de estados; p.ex.: (a) os Nósoutros podem servir exclusivamente de quadros sociais à percepção
ou representação coletivas, à memória coletiva, etc.; (b) eles
podem afirmar-se como focos de sofrimentos e de satisfações, (c)
focos de atração e de repulsão, (d) de tristeza ou de alegria
coletivas; (e) focos enfim de veleidades e de esforços coletivos.
Em todos esses casos o papel desempenhado pela esfera simbólica
no funcionamento dos Nós-outros permanece importante.
A Identificação heteropática
►Neste sentido compreende-se melhor a questão da identificação
dos Eu participantes em um Nós-outros.
Certamente é indispensável distinguir nitidamente entre a
sociabilidade por fusão parcial nos Nós-outros e os fenômenos
patológicos de identificação heteropática e idiopática.
Gurvitch examina este problema a respeito dos argumentos de
Durkheim em favor da coincidência total entre consciência coletiva
e consciência individual pelo predomínio exclusivo da solidariedade
mecânica 112.

112 Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia" - vol. 1 e vol. 2, Lisboa,
Cosmos, 1968 / 1979.
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Observa que o mesmo vale unicamente como um argumento que
tem em vista a identificação heteropática – excluindo então a
identificação idiopática, que seria o aniquilamento da consciência
coletiva na consciência individual.
Sem embargo, a identificação heteropática com a consciência
coletiva sendo admitida, repelida fica, todavia, que tal identificação
possa servir de base para explicar a realidade específica da
consciência coletiva. Isto porque tal identificação só é possível na
medida em que a consciência coletiva já exista!
Estudado em psicologia infantil, no fenômeno da identificação em
vez de duas ou mais consciências só uma resta; (a) na identificação
heteropática se afirma a consciência com a qual nos identificamos;
(b) na identificação idiopática se afirma a consciência do sujeito que
identifica consigo próprio a Outrem ou a um Nós-outros 113.
Note-se que o fenômeno da identificação nada tem a ver nem com
a identidade dos conteúdos nem com a identidade das próprias
consciências, nem, finalmente com a ligação das consciências por
uma participação recíproca 114 .
►Apesar dessa distinção o sociólogo admite que em alguns
agrupamentos e sociedades se manifestem casos intermediários,
isto é, casos onde a separação entre o aspecto mental dos Nósoutros e os fenômenos de identificação é menos nitidamente
113 Os papéis sociais podem ser reificados e tornarem-se alheios ao reconhecimento, de tal sorte
que o setor da autoconsciência que foi objetivado num papel é então também apreendido como uma
fatalidade inevitável, podendo o indivíduo estranhado negar qualquer responsabilidade no círculo das
suas relações (no sentido da identificação idiopática afirmando a consciência do sujeito que identifica
consigo próprio a Outrem ou a um Nós-outros). Quer dizer, “a reificação dos papéis estreita a distância
subjetiva que o indivíduo pode estabelecer entre si e o papel que desempenha”. Cf. Berger, Peter e
Luckmann, Thomas: “A Construção Social da Realidade: tratado de sociologia do conhecimento”,
trad. Floriano Fernandes, Rio de Janeiro, editora Vozes, 1978, 4ª edição, 247 págs. (1ª edição em
Inglês, New York, 1966).
114 Igualmente, a alternativa entre a identidade dos conteúdos das consciências e a identidade
dessas mesmas consciências tampouco pudera servir para explicar a realidade específica da
consciência coletiva, haja vista o seguinte: (a) – é evidente que a identidade de certos conteúdos e
mesmo de todos os conteúdos das consciências individuais não as faz em modo algum fundirem-se
em uma nova unidade; (b) – nenhum individualista jamais negou a presença de certos conteúdos
idênticos nas consciências particulares, o que não impediu que elas fossem consideradas como
isoladas umas em relação às outras.
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acentuada que noutros casos. Assim, nos são dados os exemplos
seguintes:
Os Nós-outros constituídos por membros de seitas em êxtase
místico, por iniciados nos mistérios antigos, por fiéis de um chefe
político, por participantes em multidões exaltadas, podem um pouco
aproximar-se
dos
fenômenos
de
identificação
patológica,
respectivamente, do homem com o seu Deus, com o seu Chefe, com
o seu Herói, com o seu Pai, etc.
Nota-se que o psiquismo dos Nós-outros onde predominam
estados emotivos está mais sujeito ao deslize para esses fenômenos
de identificação do que a mentalidade dos Nós-outros onde
predominam os estados intelectuais ou voluntários. Bem entendido,
os Nós-outros que servem de focos aos atos mentais estão mais
preservados do que os Nós-outros que servem exclusivamente de
quadros aos estados mentais.
A mediação comunicativa
Em acordo com a teoria sociológica de Georges Gurvitch
compreende-se que todos os Nós-outros se encontram fundados em
intuições coletivas no estado virtual (não traduzidas em juízos):
“sem a presença das intuições coletivas virtuais, a existência dos
Nós-outros seria impossível, como seria impossível a ação dos
símbolos que facilitam o funcionamento dos Nós-outros e levam os
seus membros à participação”.
Com efeito, a análise sociológica mostra que “a própria imanência
dos Eu ao Nós-outros e dos Nós-outros ao Eu não pode efetuar-se
se não for a partir de uma base intuitiva, mais não seja que virtual;
é nisso precisamente que consiste em última análise a fusão parcial
ou interpenetração”.
Ao mesmo tempo, quaisquer que sejam, todos os Nós-outros
funcionam como precedendo qualquer mediação comunicativa por
meio de sinais e símbolos, que poderia em seguida contribuir para
sua conservação, sua consolidação e o seu reforço – o exemplo da
língua impondo-se aqui.
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Ninguém contestará a importância do papel desempenhado pela
língua na aproximação, na ligação, na interpenetração, na
participação dos sujeitos individuais e coletivos nos conjuntos
práticos. Mas, para que os símbolos de uma língua provoquem os
mesmos efeitos em todos que a falam, para que a própria língua se
constitua é preciso que ela possa apoiar-se em uma união prévia,
em um Nós-outros preexistente.
Conforme o ensinamento realista de Gurvitch que subscrevemos
aqui, “a língua não é, portanto, senão um meio para reforçar a
interpenetração e a participação em um todo”; “ela não é o
fundamento da fusão parcial exatamente porque pressupõe a
existência prévia de um Nós-outros”.
Tal é a razão pela qual a sociabilidade por participação em um
Nós-outros, embora se apoiando em “todos os meios de mediação
oferecidos pelos sinais e pelos símbolos, permanece fundada sobre
intuições coletivas virtuais (que podem tornar-se atuais) 115·.
Massa. Comunidade, Comunhão
Na análise sociológica a Massa, a Comunidade e a Comunhão são
três graus genéricos dos Nós-outros, são virtualmente imanentes a
um ou a quaisquer Nós-outros e representam modos de existência
em diferentes instantes da sua vida.
Todavia, quando se fala de sociabilidade, cujas manifestações são
integradas e implicam a distinção entre macro e microssociologia
(notadamente como veremos em relação ao problema da mobilidade
e da formação de hierarquias das formas de sociabilidade, a "coesão
social"), o sociólogo sabe que está diante dos graus de fusão das
consciências (entreabertas) e que, em conseqüência, a análise
diferencial não aplica um esquema prévio das relações do todo e
das partes em geral, mas busca em cada caso e em cada situação
verificar o papel da pressão, da atração e da persistência, assim

115 Cf. Gurvitch, Georges: "A Vocação Atual da Sociologia", vol. I op.cit. pp.162 a 169.
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como o papel do volume (extensão) e o da participação, que não
podem ser estabelecidos uma vez por todas.
Já vimos nos parágrafos precedentes as características da Massa
e da Comunhão como graus genéricos dos Nós-outros, estudados
em relação ao domínio das significações, dos símbolos, das idéias e
valores, dos atos mentais.
Quanto à Comunidade, os Eu e os outros podem fundir-se,
abrindo-se e interpenetrando-se num plano mais íntimo do que na
Massa, e a sua participação nos Nós-outros pode comprometer as
suas profundidades pessoais sem que, todavia, essa integração
atinja o seu máximo de intensidade.
Confrontando entre si a Massa, a Comunidade e a Comunhão como
os três graus principais dos Nós-outros (sendo admitida toda uma
gama de termos intermediários na passagem ora contínua, ora
descontínua, de um a outro desses três graus), em vista de pôr em
relevo o problema da pressão, do volume e da atração exercida
pelas totalidades que elas formam, destacam-se as seguintes
constatações:
(a) Longe de aumentarem conjuntamente como poderíamos
supor, a intensidade da fusão em os Nós-outros e a pressão
ressentida pelos seus membros encontram-se em relação de
proporcionalidade inversa - o que já foi aqui observado
anteriormente.
Com efeito, é no caso da Massa, quando a fusão e a participação
em o Nós-outros permanecem superficiais e não integram as
camadas mais íntimas dos Eu e dos Outros, que a pressão do
conjunto sobre os seus membros se revela mais forte.
Pelo contrário, quanto mais a fusão parcial consegue incluir as
profundidades pessoais e fazer participar em os Nós-outros os
membros individuais pelo que eles têm de mais particular, menos a
pressão do conjunto sobre os Eu e os Outros se faz sentir.
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Menos forte na Comunidade do que na Massa, a pressão é
bastante mais reduzida na Comunhão do que na Comunidade, a tal
ponto que naquela deixa de ser ou não é quase nada ressentida.
(b) A intensidade e o volume da fusão parcial em os Nós-outros
não aumentam conjuntamente; variam ainda em relação de
proporcionalidade inversa.
Com efeito, quanto mais estas fusões são intensas, menor é sua
amplidão, e quanto maior a sua amplidão menos são intensas.
Tal é a razão porque as comunhões têm tendência a atualizaremse só nos círculos muito restritos, ao passo que as massas são
capazes de se estender aos conjuntos mais vastos.
Quando as fusões parciais se mantêm nos seus graus médios de
força e de profundidade, como é o caso nas comunidades, parece
estabelecer-se com mais facilidade certo equilíbrio entre a unidade
e a extensão, quer dizer: um equilíbrio entre a intensidade e o
volume dos Nós-outros.
(c) A intensidade da fusão em os Nós-outros e a força de atração
que ele exerce sobre os seus membros correspondem-se muito
exatamente, sendo somente neste caso que a relação de
proporcionalidade é direta.
Com efeito, a força de atração exercida pelos Nós-outros faz-se
tanto mais sentir quanto estes Nós-outros penetram mais longe nas
profundidades do Eu e dos Outros, realizando assim uma
participação mais intensa.
Gurvitch assinala que esta observação é a única que já havia sido
entrevista por Durkheim e sobressai da sua tese segundo a qual “a
sociedade se apresenta aos seus membros como tanto mais
desejada quanto lhes é imanente”.
Desse modo, uma Comunhão exerce sobre os seus membros uma
força de atração muito maior que a Comunidade, e esta por seu lado
atrai os seus participantes com mais força do que a massa.
Inversamente, a Massa rejeita seus membros com mais força do
que a Comunidade.
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Nota-se que o ponto de vista do observador sociológico não se
deixa confundir ao dos membros que participam em um Nós-outros
particular.
Se tais membros participantes podem, p.ex., atribuir à Comunhão
valores positivos e à Massa valores negativos, o observador
sociológico não despreza o fato de cada manifestação da
sociabilidade, cada um ou quaisquer Nós-outros e cada grau de um
Nós-outros poderem servir de centros aos valores positivos e
negativos.
O Foro Íntimo
Nessa análise microssociológica nota-se que o problema da
relação entre o “Social” e o “Individual” é alcançado pela
constatação da proporcionalidade inversa entre a intensidade da
fusão e a força da pressão exercida sobre os membros participantes.
Quer dizer, não é tanto a relação entre o indivíduo e a sociedade
que é posta em causa no fenômeno de “pressão social”, mas as
relações entre diferentes manifestações da sociabilidade.
Por exemplo: é a Massa que faz pressão sobre a Comunidade, e é
esta última que faz pressão sobre a Comunhão.
Considerando que os Nós-outros e os Eu estão no mesmo plano,
e ao mesmo tempo em que ocorrem essas pressões das diversas
manifestações da sociabilidade umas sobre as outras, nota-se que,
exercendo-se no chamado “foro íntimo” do indivíduo (o seu mim,
a sua reflexibilidade de si para consigo), o “Eu superficial” do
homem da Massa faz pressão sobre o “Eu mais profundo” do homem
da Comunidade que, por seu lado, exerce uma pressão sobre o “Eu
ainda mais profundo” do homem da Comunhão.
Mas não é tudo.
Sendo cada grupo um microcosmo de
manifestações da sociabilidade atuais e virtuais, e contendo em
conseqüência uma pluralidade de Nós-outros em estado virtual,
compreende igualmente uma multiplicidade de massas, de
comunidades, e de comunhões possíveis.
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Portanto, em razão deste fato, qualquer grupo comporta
tendências ao reforço da pressão e tendências inversas ao
enfraquecimento da mesma. Ademais, o grupo pode manifestar uma
tendência a tomar o caráter de um Nós-outros preponderante em
seu seio
Em face desta particularidade microssociológica, é legítimo
afirmar que todos os grupos podem manifestar a tendência para
levar ao predomínio em si próprios ora o elemento da Massa, ora o
elemento da Comunidade, ora o elemento da Comunhão.
A microssociologia da Massa (ou o elemento de erupção social).
Como se sabe, dentre os três graus dos Nós-outros, sendo a Massa
o mais fraco em fusão e o mais forte em pressão, admite-se precisar
de mais esclarecimentos no seu estudo microssociológico.
Desta forma, se tem em conta o argumento de que o crescimento
da população possa servir de explicação sociológica à
preponderância atual do fenômeno de Massa e se contesta que essa
explicação permita definir a Massa como sendo apenas “o grande
número” - “pressão do número anônimo”, o gosto da multidão, do
enorme e do grandioso, característico do século XX.
Essa concepção tem ao seu favor o fato de a sociabilidade como
Massa possuir a capacidade de se estender aos conjuntos mais
vastos, ganhando em volume o que a fusão parcial perde em
intensidade.
Mas, do ponto de vista sociológico isto não pressupõe em nada as
manifestações concretas da Massa, que se pode observar “em
algumas circunstâncias e em alguns instantes” em qualquer grupo
por pequeno que seja.
►Quanto ao hábito de confundir os termos Ajuntamento, Multidão
e Massa, sabe-se que as multidões são uma espécie de ajuntamento
e que estes: (a) podem não constituir unidades coletivas reais (as
pessoas que passam na rua, por exemplo, formam um ajuntamento
ou aglomerado); (b) podem ser expressões de grupos de tipos muito
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
166

variados: (b1)assim, p. ex., os passantes tomados de pânico podem
formar um grupo temporário, que (b2) será uma multidão, onde
eles se podem entregar a uma manifestação política; (b3) se esta é
espontânea, tratar-se-á ainda de uma multidão, mas (b4) se foi
uma manifestação premeditada e organizada tratar-se-á de uma
expressão de um grupo muito mais consistente e possuindo uma
estrutura, como o é um partido político no sentido sociológico estrito
do termo.
Na multidão dos curiosos ou dos ansiosos que observam um
sinistro, pode destacar-se tanto uma Comunhão que se consagra à
salvação das pessoas em perigo ou faz orações a Deus, quanto uma
Comunidade que toma medidas de precaução, ou, ainda, uma Massa
manifestando a sua confusão, o seu pânico, a sua paciência, a sua
confiança, etc.
Em realidade social, não é absolutamente certo que nas multidões
o elemento da Massa seja sempre favorecido. Do ponto de vista
sociológico, os termos Massa, Multidão, Ajuntamento, longe de
serem idênticos se cruzam.
A Massa, que está virtualmente presente em qualquer espécie de
agrupamento e de sociedade global, “não tem sempre necessidade
de um ajuntamento para se exprimir”.
A Massa propriamente dita – como, aliás, todos os outros graus
dos Nós-outros e mesmo alguns agrupamentos –
pode ser tanto
uma Massa a distância como uma Massa reunida.
►Da mesma maneira, qualquer confusão entre Massa e público
deve ser evitada.
Os públicos podem constituir agrupamentos efetivos - neste caso,
não se trata de “agrupamentos de opinião” (como preferiu Gabriel
Tarde), já que a opinião coletiva é sempre hesitante, incerta,
flutuante relativamente às idéias e valores precisos.
Os públicos podem ser caracterizados (a)- por atitudes coletivas
comuns de certa continuidade para com as idéias e valores precisos,
bem como (b)- pelo fato de serem agrupamentos a distância - os
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freqüentadores das obras de arte, das criações literárias, filosóficas,
científicas, etc.; os leitores assíduos de um mesmo jornal, que
acabam por partilhar completamente as suas idéias.
Esses públicos-agrupamentos são raramente independentes e
estão a maior parte das vezes integrados noutros agrupamentos
(nas classes sociais, nas profissões, nos grupos de idade-gerações,
etc.), podem cerrar fileiras numa Comunhão e, noutros momentos,
se afrouxarem numa Massa.
►Outro erro que o sociólogo deve ultrapassar é identificar a Massa
a um estado gregário: “um rebanho” movido por um simples
“contágio automático”.
O caráter superficial e pouco intenso da fusão, a manifestação
somente virtual das intuições coletivas, a preponderância das
condutas dominadas por modelos e símbolos sobre as condutas
coletivas inovadoras e criadoras, a força de pressão, enfim, não
podem mudar nada ao fato de a Massa pertencer ao mundo social
humano – condição esta que é provado pela própria presença, na
engrenagem da Massa, dos sinais, significações, símbolos, idéias e
valores, assim como pela própria capacidade das massas, embora
reduzida, em inovar, inventar e criar.
Tudo isso se opõe
nitidamente ao mundo animal.
►Finalmente há ainda a tentativa de representar a Massa como
ligada necessariamente a uma atitude sempre negativa –
destruidora ou radicalmente revolucionária. Representam a Massa
como resultado da união dos párias, dos excluídos da hierarquia
social e só surgiria nas épocas de decadência social, nas eras de
desagregação da estrutura da sociedade global próxima da
explosão: “o espírito da Massa seria a Comunidade no Não”.
Por contra, nota-se que a Massa, como qualquer outro grau dos
Nós-outros, pode tender tanto para o positivo (p.ex.: a massa dos
pacifistas, a massa dos letrados, a massa unida pelas aspirações
aos valores, etc.) quanto para o negativo.
►Em relação aos momentos em que a desordem reina na vida
social, como p.ex. durante uma guerra ou uma revolução, a
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atualização do elemento da Comunhão é muito mais favorecida do
que a atualização do elemento da Massa, e isso nos grupos
particulares quanto na sociedade global;
E, pelo contrário, nas épocas de calma, pode-se observar o
afrouxamento de múltiplos Nós-outros em Massas.
Então, a concepção negativista, ou da Massa como destruidora,
revela uma confusão entre Massa e Maioria, só reconhecendo
capacidade de contribuição positiva à minoria atuante ou elite.
►Quanto à oposição entre as “Massas abstratas ou virtuais” e as
“Massas concretas ou atuais”, correspondendo à distinção
sociológica entre Massa a distância e Massa reunida, observa-se que
a diferença em face da Comunidade e da Comunhão como reunidas
ou a distância, é que, possuindo a Massa capacidade de se estender
aos conjuntos mais vastos (e assim atualizando-se muitas vezes nos
grupos, classes e sociedades de grande envergadura) se encontra
menos perturbada do que os outros graus dos Nós-outros pela
distância.
Pode-se, portanto, admitir que os grupos a distância (classes
sociais, os públicos, os grupos de idade e de sexo, etc.) parecem
favorecer mais a sociabilidade como Massa do que a sociabilidade
como Comunidade ou como Comunhão.
Quanto à transformação das massas a distância em massas
reunidas, nota-se que só circunstâncias particulares e excepcionais
provocam tal transformação.
Se, por vezes, se revelam nessas transformações tanto a
capacidade das massas em se exprimirem de uma maneira
organizada quanto o elemento de erupção social, são um e outro o
efeito da intensidade da atividade das massas, atividade
completamente independente de tratar-se de massas à distância ou
de massas reunidas.
Quer dizer, são as passagens bruscas de um estado mais ou
menos passivo das massas a um estado de plena atividade que
produzem por vezes os sismos sociais, e são essas massas em
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atividade que, como qualquer forma de sociabilidade ativa, possuem
a capacidade de manejar as organizações, que as massas passivas
não possuem.
Nota nosso autor que a massa dos descontentes de um regime
político ou econômico, a massa dos desempregados, dos pacifistas,
etc., podem, cada uma delas, unir-se numa vontade comum.
Então, desenha-se perante ela uma obra comum a cumprir e, na
medida em que essa massa se põe em atividade, surge a
possibilidade de usar aparelhos organizados.
Portanto, uma massa pode recobrir-se de elementos organizados
sem deixar de ser uma massa, e mesmo uma massa a distância embora a Massa, como qualquer manifestação da sociabilidade, por
não ser estruturável não pode produzir organizações duráveis.
Enfim, o que produz por vezes explosões sociais não é a passagem
de uma massa passiva a um ajuntamento passivo, mas a passagem
brusca à atividade, quando as energias acumuladas por longos
sofrimentos encontram uma saída numa vontade comum.
Evidentemente, as massas em atividade têm uma tendência mais
acentuada ao ajuntamento, mas não é este que produz erupções e
sim a passagem de massas passivas a distância às massas ativas
reunidas.

***

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
170

A Microssociologia da Comunidade (ou para além do solidarismo
idealizado).
Em relação à permanência do modo de
existência dos Nós-outros como comunidades, a análise sociológica
observa o seguinte:
(1) A tendência à paridade entre a intensidade da participação no
conjunto e o seu volume, por um lado e, por outro lado, entre
pressão e atração, tem por conseqüência que: (a) os Nós-outros,
como comunidades, favorecem normalmente as condutas coletivas
mais ou menos regulares e o funcionamento dos modelos, sinais e
símbolos mais ou menos cristalizados, preestabelecidos e
estereotipados; (b) esses símbolos e esses modelos provenientes
dos grupos e da sociedade global contribuem para a persistência
das comunidades - cuja atualização no interior dos grupos e das
sociedades globais já é afirmada como a realidade mais duradoura
e a mais freqüente dentre os graus dos Nós-outros (em razão de
ser a realidade mais equilibrada desses Nós-outros).
(2) Constitui igualmente fator de aumento da duração e da
freqüência da Comunidade no interior dos grupos e das sociedades
globais o fato de que, dos três graus dos Nós-outros, é a
Comunidade que favorece mais a expressão organizada da
sociabilidade.
(3) Outro fator dessa maior duração e dessa freqüência no interior
dos grupos é que as comunidades tornam-se mais facilmente que
as massas e mesmo do que as comunhões focos onde se atualizam
estados e atos mentais variados - a razão é que elas se mantêm
alerta muito mais tempo que os outros dois graus dos Nós-outros e
que elas estão mais orientadas para a mentalidade reflexiva (a
racionalidade), por um lado e, por outro lado, para a
multifuncionalidade (interpretação da multiplicidade das funções
sociais).
►Quanto a isto, e em acordo com Gurvitch observa-se que o
“campo de orientação e de visão” das massas e das comunhões é
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mais limitado dado a unifuncionalidade predominante, (a) em
ligação à prevalência das imagens simbólicas na mentalidade das
massas, e (b) em ligação à prevalência das intuições coletivas
atuais na mentalidade das comunhões.
Já nas comunidades, a multifuncionalidade liga-se a uma
diversidade de estados e atos mentais, ao mesmo tempo em que as
comunidades favorecem as conceituações, juízos, etc. – ou seja, a
multifuncionalidade traz o alargamento do “campo de orientação e
de visão” a vários aspectos.
Admite-se, enfim, que, dentre os três graus dos Nós-outros, é a
Comunidade a mais capaz de “atualização constante” no seio de um
grupo ou de uma sociedade global - ao passo que a Massa e a
Comunhão permanecem muito mais vezes no estado virtual latente
e não se atualizam em geral senão esporadicamente sob algumas
condições precisas (exceto para as classes sociais, os públicos,
etc.).
Em sua análise sociológica, Gurvitch esclarece o seguinte:
Em relação à identificação da Comunidade com a “união fundadora
subjacente a cada grupo”, é preciso a predominância de um Nósoutros diante dos outros Nós-outros para que a unidade de um
grupo possa afirmar-se e que se estabeleça certa coesão entre esses
Nós-outros.
Todavia, como se sabe, não está em modo algum provado que
seja para isso indispensável que, em o Nós-outros unificador, o grau
médio – quer dizer, a Comunidade – predomine sobre os dois
extremos que são a Massa e a Comunhão.
Antes disso, o que se constata é que, no geral, os grupos
organizados são mais favorecidos pela predominância no seu seio
da Comunidade.
►Quanto à idealização da Comunidade (Solidarismo), nota
Gurvitch que a origem desta passagem dos juízos de realidade aos
juízos de valor levando à mencionada idealização da comunidade
reside (a) tanto na “identificação involuntária do coletivo com a
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pressão”, por um lado e, por outro lado, na “identificação do
individual com a atração”, (b) quanto na atribuição à paridade entre
uma e outra do sentido de uma equivalência entre os valores morais
do conjunto e os dos seus membros – observando-se aqui a falta de
distinção sociológica entre o que experimentam os participantes de
uma Comunidade e o que ela é na realidade, já que os dois não
correspondem sempre entre si.
Como qualquer manifestação da sociabilidade e mais geralmente
qualquer quadro social, a Comunidade pode (a) servir para realizar
tanto valores negativos quanto valores positivos; (b) pode
acontecer também que o coletivo não exerça nenhuma pressão –
como é o caso, p.ex., nas camadas mais profundas da realidade
social e nas Comunhões; (c) pode acontecer ainda que o individual
não exerça nenhuma atração – como é o caso quando ele é
dominado pelo hábito, pela rotina, etc.; (d) enfim, a paridade entre
pressão e atração pode, segundo o seu conteúdo, servir tanto o mal
quanto o bem, ou ainda permanecer completamente neutra do
ponto de vista dos valores (que são eles próprios essencialmente
variáveis).
Quanto à confusão habitual do aspecto microssociológico e do
aspecto macrossociológico em relação ao problema da Comunidade,
o sociólogo deve ultrapassar a falta de distinção entre (a), por um
lado, a tendência de alguns agrupamentos e conjuntos a favorecer
no seu seio a atualização desses "elétrons sociais” que são as
comunidades e (b), por outro lado, aquelas próprias unidades
coletivas macrossociológicas que favorecem em seu seio a
atualização das comunidades.
Assim, p.ex., os agrupamentos de localidade, por um lado, e, por
outro lado, a Nação, ambos favorecem concretamente no seu seio
a atualização do elemento microssociológico da Comunidade.
Isto se deve, dentre outras razões, ao fato de, tal como as
Comunidades, os agrupamentos de localidade manifestarem certa
tendência à racionalidade e à mentalidade reflexiva, por um lado e,
por outro lado, à multifuncionalidade (formação dos “blocos de
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localidades”,
federativos).

bem

conhecidos

notadamente

nos

regimes

Entretanto, nosso autor remarca que, se levarmos em conta a
distinção entre a microssociologia e a macrossociologia, se notará
que nos agrupamentos de localidade podem atualizar-se, em
algumas estruturas e conjunturas, tanto os “elétrons sociais” da
Massa e da Comunhão quanto o da Comunidade, e que,
inversamente, esta última pode atualizar-se no seio de qualquer
agrupamento ou conjunto, quando os seus tipos, as suas estruturas
ou circunstâncias concretas, muito variáveis, levam a isso.
***
A Microssociologia da Comunhão (ou a aspiração coletiva
encarnada).
No estudo da Comunhão como problema sociológico destaca-se
que a razão pela qual a pressão do todo é menos forte consiste no
fato de que a Comunhão aparece aos seus participantes efetivos
como “a aspiração coletiva encarnada”, sob a ação da qual as suas
próprias aspirações íntimas se encontram reforçadas.
Nada obstante, o sociólogo observa uma distinção entre (a) o
ponto de vista do participante efetivo, (b) o ponto de vista “ do que
fica de fora” e (c) o ponto de vista do observador sociológico (que
já mencionamos).
Essa distinção permite verificar a ambivalência da Comunhão, que
revela, então, o conflito entre o seu aspecto interior e o seu aspecto
exterior: para “os de fora”, ela aparece-lhes (a)- como um centro,
não de atração, mas de ameaça e de opressão, (b)- como um centro
, não de libertação, mas de servidão.
Deste ponto de vista, o encanto da “aspiração coletiva encarnada”
se rompe, pois “os de fora” estão numa relação negativa com a
comunhão: são os hesitantes e os adversários e, entre estes dois
extremos, são os recalcitrantes e os indiferentes.
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Todavia, se uma comunhão servindo de foco ou sede aos atos
mentais consegue atualizar intuições coletivas e apreender ou criar
valores e idéias novas, como nos casos das correntes filosóficas,
científicas, políticas, etc. de grande intensidade, pode ela aparecer
como uma libertação, mesmo para aqueles que são incapazes de
nela participar.
►Já em relação às confusões habituais entre juízos de valor e
juízos de realidade, seguindo a Gurvitch devemos nos distanciar das
interpretações que privam a Comunhão de todas as relações com a
vida social real.
Como todo o mundo já sabe, o fato das civilizações seria
impossível sem os atos mentais coletivos e as suas obras. Este é
um conhecimento empírico básico em matéria de história e
etnografia. Em acordo com a teoria sociológica de Gurvitch o fato
elementar das civilizações se afirma a favor das comunhões como
elementos efetivos da realidade social. Todas as religiões, todas as
Igrejas, todas as grandes experiências morais, intelectuais,
jurídicas ou artísticas são fundadas sobre participações, intuições,
juízos coletivos efetuados por consciências interpenetradas e
fusionadas em os Nós-outros, de que a Comunhão constitui o grau
mais intenso.
Ademais, como elementos da realidade social, as comunhões não
se traduzem sempre por apreensões do espiritual. No caso mesmo
em que sejam as intuições coletivas que elas atualizam, estas
podem ser dirigidas como disse para a sua própria realidade social,
isto é, as intuições coletivas podem ser dirigidas diretamente para
o conjunto da fusão participante em um Nós-outros.
É o que pode acontecer, por exemplo, em caso de perigo imediato,
como naufrágio, incêndio, tremor de terra ou qualquer outro
desastre ou circunstância que provoque uma salvação coletiva de
pessoas em perigo.
É o que se passa igualmente quando surgem antagonismos agudos
no interior ou no exterior dos agrupamentos, etc.
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Observando que os atos mentais e as intuições coletivas nas
comunhões sejam apenas virtuais (no sentido de guardarem a
abertura para o conjunto da fusão participante em um Nós-outros),
compreende-se que acontece comungar (a) em uma percepção do
mundo exterior, como, p.ex., na observação concentrada de um
fenômeno insólito, de uma miragem, etc.; (b) na atenção intensa
da memória coletiva; (c) na cólera, no sofrimento, na alegria, no
medo, na satisfação, na impaciência, na calma, etc.
Desta forma vê-se de modo claro que do ponto de vista mental a
Comunhão, como fenômeno social total, não é necessariamente
mística nem racional, não se traduzindo sempre por apreensões do
espiritual, mas, com certeza a Comunhão pode apoiar-se como disse
em intuições coletivas virtualmente dirigidas para o conjunto da
fusão participante em um Nós-outros.
►Quanto à interpretação que atribui à Comunhão uma faculdade
específica de universalização “que a oporia a todas as manifestações
da realidade social cá na terra” (Bergson, Plotino, Santo Agostinho),
o sociólogo corretamente observa, por contra, que é unicamente
opondo a Comunhão à vida social real e, por essa via, ligando-a
unicamente à espiritualidade, que se pode torná-la “atraente para
um círculo extenso” de não-participantes (“os de fora” estão em
uma relação negativa com a comunhão: os hesitantes e os
adversários e, entre estes dois extremos, os recalcitrantes e os
indiferentes).
Deve-se notar, além disso, a tendência à compartimentação e à
limitação, já que, qualquer outra condição posta de lado, estas são
precisamente as características sociológicas das comunhões. Neste
sentido, as comunhões constituem quadros sociais muito menos
propícios à “universalidade” do que a Massa e mesmo do que a
Comunidade.
A confirmação disso é encontrada no fenômeno do “Cisma”, isto
é, no fato da cisão ameaçando sempre qualquer Comunhão, como
forma de sociabilidade. A cisão e o “cisma” revelam-se os únicos
meios de salvaguardar a comunhão em perdição e, por seu
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intermédio, o próprio grupo onde ela deveria poder atualizar-se e
predominar.
Essa tendência, esse fenômeno da particularização (tanto dos
conteúdos apreendidos quanto dos Nós-outros) alcança não só aos
Nós-outros e aos grupos de predominância mística, mas igualmente
às comunhões de caráter essencialmente racional - como as que se
formam entre filósofos, entre cientistas e pesquisadores, sobretudo
quando constituem correntes de pensamento e conseguem formar
grupos (ao menos, o caso limite dos públicos).
Nota-se que fenômenos idênticos podem ser observados em os
Nós-outros e grupos que não são nem místicos nem racionais, mas
ocupados pela luta da vida corrente (nas lutas políticas ou nas lutas
sindicais).
Há o exemplo das seitas religiosas onde as comunhões se afirmam
com muito mais vigor do que nas igrejas ou "seitas" oficiais, não
sendo de espantar que as primeiras se encontrem particularmente
ameaçadas por fenômenos de cisão, notadamente quando o receio
da perseguição vem exasperar os fiéis, como na história passada.
As comunhões de curta duração, mas de grande envergadura
podem se atualizar em fatos de mínima importância, como festas
públicas, jornadas comemorativas ou em manifestações de
protesto.
Resumindo: em diferentes circunstâncias e em diversos instantes
da sua existência, qualquer grupo e qualquer sociedade global ora
podem atualizar no seu seio comunhões ora aquietá-las em
comunidades e em massas.
Haverá uma ordem geral da sociabilidade?
►Quanto ao problema de uma hierarquia que tenha alcance geral
e seja válida entre as diferentes manifestações da sociabilidade,
problema que se coloca tanto desde o ponto de vista sociológico
quanto do ponto de vista filosófico, observa-se que só pode tratarse de tendências e de probabilidades, e que isto confirma e justifica
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uma vez mais a necessidade de distinguir entre o aspecto
microssociológico e o aspecto macrossociológico.
Vale dizer: do ponto de vista sociológico só é aceitável considerar
hierarquias no interior de quadros sociais precisos, especialmente
no interior de diferentes tipos de estruturas sociais.
Uma escala geral e imanente é uma impossibilidade que se aplica
em particular às relações entre os três graus de intensidade da
sociabilidade por fusão parcial: Massa, Comunidade, Comunhão.
Com efeito, mesmo para os quadros sociais particulares
dependentes da macrossociologia, o papel da pressão, da atração e
da persistência, assim como o papel do volume (extensão) e o da
participação não podem ser estabelecidos uma vez por todas e,
dado que o mesmo varia igualmente segundo as conjunturas, as
estruturas sociais e os tipos de sociedades, o sociólogo admite
igualmente a impossibilidade em conjecturar sobre o que será a
“coesão social”.
Dado que, no aspecto microssociológico, a pressão varia em
proporção inversa da intensidade da participação, e esta, por sua
vez, varia em proporção inversa do volume, ao passo que a força
de atração é diretamente proporcional ao grau da fusão, o papel
respectivo da Massa, da Comunidade, da Comunhão varia com cada
quadro de referência.
►Tudo o que se pode dizer é que a presença virtual ou atual no
seio de um Nós-outros, de cada grupo, de cada conjunto, de cada
sociedade global, dos três tipos de sociabilidade em concorrência é
um fator essencial da sua mobilidade.
Então, em conformidade com Gurvitch temos o seguinte:
O enfraquecimento ou o reforço da Comunhão como elemento de
um grupo ou de uma sociedade podem contribuir para o seu
desenvolvimento.
Tal é o caso de alguns tipos de sociedades arcaicas onde
predomina a mentalidade mística.

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
178

Nessas sociedades, o enfraquecimento da Comunhão em proveito
da Comunidade é acompanhado da diferenciação das esferas
religiosa, mágica, política, jurídica, econômica, e da atualização das
“relações com outrem intergrupais e interindividuais” que vêm
limitar a sociabilidade por fusão parcial.
Nas sociedades históricas nota-se o movimento contrário: a
tendência da sociedade econômica, onde predomina o elemento da
Massa, a intensificar no seu seio comunidades ou mesmo
comunhões;
Igualmente, em certas conjunturas difíceis do fim do século XIX e
primeiro quartel do século XX, nota-se a tendência da sociedade
internacional para favorecer a passagem do elemento da Massa ao
da Comunidade ou mesmo ao da Comunhão.
►Em conclusão, se pode constatar em acordo com a análise
sociológica de Gurvitch que esses dois movimentos inversos, em
diferentes espécies da sociedade arcaica e da nossa sociedade
histórica, marcam tendências a reforçar por meios contrários a
“coesão social” de um tipo particular de sociedade.
Acrescente-se a isso o fato de que qualquer sociedade global,
sendo composta de uma multiplicidade de agrupamentos
particulares, todos esses agrupamentos diferentes podem tornar-se
o teatro de um enfraquecimento ou de um reforço, segundo as
circunstâncias, dos elementos da Comunhão, da Comunidade e da
Massa.
Assim, por exemplo, no mesmo momento em que a Comunidade
prevalece sobre a Massa nos agrupamentos de localidade (cujo
bloco forma a sociedade política), a Massa pode prevalecer sobre a
Comunidade nos agrupamentos de atividade industrial (cujo bloco
constitui a sociedade econômica), como aconteceu nos começos do
capitalismo.
Quanto à aplicação do ponto de vista filosófico a uma
hierarquização prévia das relações entre Massa, Comunidade e
Comunhão, notam-se alguns argumentos ou constatações tidos
como prova de ser a mesma completamente irrealizável.
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A limitação do enfoque filosófico
Com efeito, na análise sociológica de Gurvitch sobre a aplicação
do ponto de vista filosófico ao problema de uma hierarquia que seja
geralmente válida, se pode destacar o seguinte:
Dado a particularização e a localização de todos os valores morais,
“que são estritamente singularizados”, admite-se que para serem
entrevistos ou afirmados alguns deles podem exigir quer
comunhões quer comunidades quer massas.
Entretanto, afirma-se igualmente que, mesmo se comparados
esses três graus da sociabilidade desde o ponto de vista de um único
e mesmo valor positivo, não é certo que a intensidade com a qual o
experimentamos contribua sempre para o aperfeiçoamento moral
de um Nós-outros ou do grupo em questão;
O aperfeiçoamento moral de um Nós-outros ou de um grupo pode,
com efeito, consistir ora na passagem da Massa à Comunhão ora,
pelo contrário, no repouso da Comunhão, que se enfraquece em
Comunidade e mesmo em Massa.
Isso tanto mais que a intensidade com a qual se experimenta e se
afirma coletivamente (ou individualmente) um valor é muitas vezes
compensada pelo empobrecimento do pluralismo das escalas de
valores equivalentes e concorrentes.
Em conformidade com Gurvitch, haveria, portanto, uma
impossibilidade em atribuir um privilégio moral a priori seja à
Comunhão ou à Comunidade em prejuízo da Massa.
►Nada obstante, é admitido por nosso autor que, sendo na Massa
mais superficial a interpenetração das consciências, por esta razão,
as duas outras manifestações da sociabilidade constituem centros
geralmente mais favoráveis para a atualização da intuição coletiva
dos valores.
Mas não é tudo. Para o sociólogo não está em modo algum
provado do ponto de vista do aperfeiçoamento moral, nem que a
intuição direta dos valores seja sempre superior à fidelidade aos
deveres, ou às imagens simbólicas ideais, nem que, mais
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geralmente, o fato de experimentar valores seja uma condição
indispensável em qualquer circunstância ou situação concreta para
aceder à moralidade.
Em realidade social, a respeito disto nada pode ser afirmado de
antemão, porque a filosofia moral não é mais do que uma “reflexão
posterior” sobre a experiência moral, que o sociólogo constata ser
uma experiência imprevisível e infinitamente variável.
Tendo em conta essa imprevisibilidade, deve-se constatar que o
papel efetivo desempenhado pela Massa, pela Comunidade e pela
Comunhão na vida moral, e os graus de valor que uma filosofia nãodogmática poderia atribuir-lhes são essencialmente variáveis em
função das diferentes escalas de valores vividos e aceites.
Desse modo, a filosofia moral não pode conceder um privilégio de
princípio à Comunhão ou à Comunidade, atribuindo-lhe um valor
mais alto do que à Massa.
►A mesma orientação sociológica para acentuar a variabilidade
deve ser considerada em relação ao problema da inteligência das
idéias lógicas e dos conceitos, e o sociólogo insiste igualmente na
necessidade de a filosofia resistir a qualquer tentativa de fixar uma
hierarquia universalmente válida entre Massa, Comunidade, e
Comunhão.
Os argumentos de fato, as constatações são as seguintes:
É certo que as intuições intelectuais e os juízos coletivos são
evidentemente mais favorecidos pelas comunhões e comunidades
do que pelas massas (as comunhões tendem antes para as
intuições, enquanto as comunidades tendem para as conceituações,
que são resultantes do juízo).
No entanto, constata-se ser possível comungar com bastante
vigor nas idéias mais falsas e nos conceitos mais inúteis e mais
grosseiramente afastados da verdade, e isso da mesma maneira em
que a Massa pode entrever idéias verdadeiras, mesmo se ela não se
inteira suficientemente disso.
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Quer dizer, conforme as estruturas e as circunstâncias concretas,
ora é a passagem da Massa à Comunhão que liberta a inteligência
e a torna perspicaz, ora pelo contrário, é a passagem da Comunhão
tornada demasiado estreita à Massa que produz esse efeito.
A razão disso é que todos esses graus dos Nós-outros, valendo
para todas as formas de sociedade e todos os quadros sociais, têm
os seus próprios “ídolos”, no sentido que este termo tem para
Francis Bacon, contra os quais aqueles graus dos Nós-outros são
forçados a lutar para se elevarem à intelecção.
Tais “ídolos” ou obstáculos para o conhecimento não são os
mesmos nas comunhões, nas comunidades e nas massas, cujo papel
efetivo no avanço ou no recuo do saber depende, portanto, dos tipos
de estrutura, das conjunturas concretas (variáveis) e dos
“obstáculos-ídolos” particulares encontrados no caminho pelas
intelecções diferentes.
Em resumo: o papel efetivo desempenhado pela Massa, pela
Comunidade e pela Comunhão na intelecção das idéias, e mais
geralmente no saber, assim como o valor cognitivo que uma
epistemologia não-dogmática lhe poderia atribuir, varia em função
de diferentes quadros de referências lógicas reconhecidas como
válidas.
►Mas não é tudo. Essa orientação realista da sociologia diferencial
acentuando a impossibilidade de uma hierarquia universalmente
válida entre Massa, Comunidade e Comunhão, bem como insistindo
na necessidade da filosofia resistir a qualquer tentativa de fixar uma
hierarquia nessa matéria, tem procedência no aprofundamento da
análise da sociabilidade humana e na pesquisa da variabilidade.

Sociabilidade ativa e passiva
Desta forma, quanto ao estudo da oposição entre sociabilidade
ativa e sociabilidade passiva nota-se que essa oposição entrecruzase (a) com a oposição já sublinhada que se afirma entre Massa,
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Comunidade e Comunhão; (b)- com essa outra oposição que se
manifesta entre os Nós-outros e as “relações com outrem”, isto é,
entre sociabilidade por fusão parcial e sociabilidade por oposição
parcial.
A oposição entre Nós-outros e relações com outrem, juntamente
com a que opõe a sociabilidade espontânea às suas expressões
organizadas, incluem-se entre os dados primeiros da condição
humana e, portanto, são dados básicos de qualquer análise
sociológica, sendo impossível negar a sua realidade sem recorrer a
construções artificiais.
►Em acordo com a classificação de Gurvitch, a oposição entre
sociabilidade passiva e sociabilidade ativa revela-se uma distinção
cujo campo de aplicação embora estando primordialmente ligado ao
domínio microssociológico o ultrapassa, estendendo-se igualmente
à esfera macrossociológica, e desse modo permitindo verificações
diretas - situando-se no mesmo caso as oposições entre
sociabilidade uni, multi e suprafuncional, bem como a sociabilidade
servindo o interesse particular e a sociabilidade servindo o interesse
geral.
Além disso, nota-se que as principais distinções entre os tipos de
sociabilidade se afirmam primeiro no seio da sociabilidade
espontânea.
Como se sabe, entre as camadas propriamente espontâneas da
realidade social, incluindo as atitudes coletivas, as condutas
criadoras, os valores e idéias coletivas, os estados e atos mentais,
por um lado, e o nível das organizações por outro lado, intercalamse camadas intermediárias tais como os modelos flexíveis, as
práticas e os papéis sociais.
Nada obstante, é possível sob o aspecto horizontal em que se
verificam as manifestações da sociabilidade pôr de um lado tudo o
que é fixado, preestabelecido, cerimonial e estritamente
regulamentado na vida social, e pôr de outro lado tudo que não o é
– sendo constatado que essa distinção surge em todos os níveis da
realidade social.
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►Uma vez estabelecida essa dicotomia, podemos destacar os
seguintes pontos na descrição sociológica da oposição entre
sociabilidade ativa e sociabilidade passiva:
A sociabilidade é relativamente passiva quando a coloração afetiva
própria à mentalidade e às atitudes que ela implica, predomina
sobre as volições e as intelecções que se poderiam desencadear;
A sociabilidade é relativamente ativa quando a coloração
voluntária, própria à mentalidade e às atitudes que ela implica,
predomina sobre a afetividade e a intelecção que a acompanham. O
caráter ativo manifesta-se pela afirmação de uma obra comum a
realizar (direito, educação, conhecimento, moral, por menor grau
que seja tal obra).
Fazendo uma ressalva, Gurvitch tem por muito raro que os Nósoutros (e as relações com outrem) que se afirmam como centros de
atos mentais (intuições ou juízos) persistam no estado passivo,
mesmo quando predominam a emotividade e a intelecção.
Pelo contrário, quando os Nós-outros (e as relações com outrem)
não constituem do ponto de vista mental mais do que centros de
estados psíquicos e de opiniões persistem quase sempre
efetivamente passivos - a não ser que se trate de estados volitivos.
Passividade esta que atinge o seu máximo quando se trata de Nósoutros inconscientes e subconscientes, o que é um caso muito
propagado.
Inversamente, o caráter ativo dos Nós-outros (e das relações com
outrem) encontra-se no seu máximo quando a predominância das
volições nas suas mentalidades e atitudes se combina com a sua
afirmação como centros ou focos de atos mentais e, portanto, como
centros de escolha, de decisão e de criação.
►Dado que, por efeito do todo microssocial (os Nós-outros são
fenômenos sociais totais e soberanos em escala microssociológica,
portanto, só apreensíveis em parte e ultrapassam o plano
conceitual) é a resultante ativa ou passiva das manifestações da
sociabilidade que conta efetivamente na realidade social, o
sociólogo constata que essa resultante se manifesta em modo muito
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
184

evidente nas atitudes, “as quais permitem muitas vezes a
mensuração” (mediante o coeficiente de discordância nas pesquisas
de opinião) e, por seu intermédio nas condutas coletivas 116.
Daí, com efeito, a constatação de que as atitudes e as condutas
que têm por base os Nós-outros, de predominância quer ativa, quer
passiva, não serem difíceis de diferenciar.
Encontram-se exemplos de Nós-outros passivos em algumas
fusões parciais em que, do ponto de vista mental, predominam: (a)reações a situações análogas (Nós-outros desempregados, Nósoutros refugiados); (b)- impressões e lembranças coletivas
respeitantes a um grande homem (Nós-outros partidários de...), ou:
(c)- respeitantes a um acontecimento histórico; (d)- a aceitação
pura e simples de um valor, de uma idéia, de uma doutrina, de uma
tradição ou mesmo de um conjunto de slogans (Nós-outros
partidários da ordem, do progresso; Nós-outros pessoas de direita,
de esquerda, etc.; Nós-outros racionalistas, etc.); (e)- a fidelidade
à amizade, à camaradagem; afinidade provocada pela proximidade
de idade (Nós-outros da turma do ano “x”...; Nós-outros antigos
alunos de...); (f)- o uso da mesma língua.
► Pelo fato do seu automatismo, nota-se que alguns desses Nósoutros podem tornar-se semiconscientes ou, por tal ou qual razão,
encontrarem-se recalcados no inconsciente (Nós-outros pessoas
idosas, Nós-outros doentes, Nós-outros antigos refugiados ou
desempregados, Nós-outros reprovados várias vezes, etc.) ou
mesmo nunca sobressair.
Nestes casos, eles atingem o máximo de passividade e não se
repercutem nas atitudes e nas condutas senão em modo indireto por exemplo: por inibições e complexos.
Noutros casos, sobretudo quando se combinam com atos mentais
(por exemplo: os Nós-outros lingüísticos e os Nós-outros
apreendendo valores ou idéias ou aceitando uma doutrina) eles

116 Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia" - vol. 1 e vol. 2, Lisboa,
Cosmos, 1968 / 1979.
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podem levar indiretamente os seus participantes à ação – mas não
é a ação que está na sua origem e eles não são diretamente centros
de ação.
►Pelo contrário, os Nós-outros que se atualizam e prevalecem
(a)- no seio das equipes desportivas, no seio das orquestras, das
equipes de pesquisadores e de cientistas; (b)- no seio das fábricas
e das empresas, dos sindicatos, das cooperativas, das
municipalidades; (c)- no seio dos Estados, das Igrejas, das classes
sociais, das Nações, das sociedades internacionais, etc., são sempre
Nós-outros mais ou menos ativos; têm obras comuns a levar a cabo
e impulsionam os agrupamentos e as sociedades onde eles
predominam tanto a constituir-se como a empreender esforços
contínuos e concentrados.
Os Nós-outros de que se trata neste caso, portanto, do ponto de
vista mental, são antes de mais centros de ação coletiva, de
interpenetrações e fusões parciais das vontades.
É evidente que os Nós-outros ativos não podem ser nem
semiconscientes nem inconscientes; trata-se de centros de
atividade consciente e comum que, sob algumas condições, podem
intensificar-se em centros de inovação e de criação coletivos.
Sem dúvida, a concorrência entre os Nós-outros ativos e os Nósoutros passivos pode levar a situações em que a sociabilidade
passiva consiga por vezes limitar a sociabilidade ativa ao ponto de
paralisá-la, ao menos parcialmente - o que se observa em grupos
tais como as classes sociais, as famílias, ou mesmo os partidos
políticos (quando são numerosos e fracos); e nas sociedades globais
tais como as Nações (divididas) e as Sociedades Internacionais (nas
situações de desordem).
***

Fim Do Artigo "O Estudo Sociológico Dos Nós-outros"
Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 2009/Julho 2010
©2010 by Jacob (J.) Lumier
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
186

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

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
187

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
188

Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier

Imitação e Vida Coletiva
Durkheim, Gabriel Tarde e
O Problema da Formação de um Sentimento Coletivo

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

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
189

Dialética e Consciência Coletiva
Imitação e Vida Coletiva
Jacob (J.) Lumier

Descontinuidade e contingência

Sabemos que Durkheim e seus colaboradores já na primeira
metade do século XX tomaram em consideração como disse a
existência de memórias coletivas múltiplas, acentuando que as
consciências individuais se revelam penetradas pelas memórias
coletivas.
►Durkheim ele próprio em debate com Gabriel Tarde 117, ao
insistir que não se pode desconhecer a descontinuidade e a
contingência que diferenciam as esferas do real se posiciona sobre
a referência das funções cerebrais na vida da consciência, como que
antecipando a preocupação das chamadas ciências cognitivas.
Assim em seu estudo sobre «Représentations individuelles et
représentations collectives» 118, estudo posteriormente inserido na
sua obra Philosophie et Sociologie 119, pressentindo a dialética ao
argumentar por analogia sobre a autonomia relativa nas relações
entre a consciência coletiva e a consciência individual, Durkheim
117 Gabriel Tarde, Les lois de l'imitation. Texte de la deuxième édition, 1895. Réimpression,
Paris: Kimé Éditeur, 1993, 428 pages.
http://classiques.uqac.ca/classiques/tarde_gabriel/lois_imitation/lois_imitation.html

118 « Représentations individuelles et représentations collectives » (1898) — Publié dans la
Revue de Métaphysique et de Morale, tome VI, numéro de mai 1898.
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/Socio_et_philo/ch_1_representations/representations.pdf

119 Émile Durkheim, Sociologie et philosophie -Texte de conférences et d'articles divers
regroupés publiés en 1898 et 1911, Paris, PUF.
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deixa claro sua recusa em reabsorver a consciência coletiva nas
consciências individuais nos dizendo que isto equivaleria a
reabsorver o pensamento na célula e retirar à vida mental toda a
especificidade.
Certamente já se sabe hoje em dia que a descontinuidade
diferenciando a consciência individual das células do cérebro não é
idêntica àquela que diferencia a consciência coletiva da consciência
individual. Apesar de suas variadas implicações, o psíquico e o
biológico ou orgânico pertencem a esferas do real mais ou menos
disjuntas, admitindo sobreposição, enquanto que, pelo contrário, a
consciência coletiva e a consciência individual são manifestações da
mesma realidade estudada como fenômeno psíquico total.
Diferença entre os níveis mais cristalizados da consciência
coletiva e os níveis mais flutuantes.
Na obra Le Suicide 120 Durkheim reúne os argumentos fundados na
preexistência da consciência coletiva que são observados a partir
da crítica à psicologia interpessoal da imitação proposta por Gabriel
Tarde. Nessa crítica, torna-se mais precisa a relação entre a
consciência coletiva e as consciências individuais.
Com efeito, sobressaem as seguintes afirmações: (a) – que as
tendências e as paixões coletivas são forças sui generis que
dominam as consciências particulares; forças tão reais quanto as
forças cósmicas, embora de outra natureza e agindo igualmente do
exterior sobre os indivíduos, mas por outras vias; (b) - desta sorte,
os estados coletivos existem no grupo, de cuja natureza derivam,
antes de afetarem o indivíduo como tal e de organizarem nele ...
uma existência puramente interior (por exemplo, é só pouco a
pouco que a força arrastando ao suicídio penetra o indivíduo); (c) –
essa exterioridade da consciência coletiva – a qual segundo
Durkheim resulta da própria heterogeneidade da mesma – e que se

120 Émile Durkheim, Le suicide. Étude de sociologie (1897). Paris: Les Presses univ ersitaires
de France, deuxième édition, 1967, 462 pp. Collection: Bibliothèque de philosophie contemporaine.
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manifesta no fato do psiquismo existir antes de penetrar nas
consciências individuais, nada tem a ver com a materialização do
psiquismo na base morfológica da sociedade, nem com a
cristalização do mesmo psiquismo nas instituições, nem com a sua
expressão em símbolos jurídicos, morais e religiosos 121 .
Aliás, nesta obra de Durkheim datada em 1897 (Le Suicide) se
põe em relevo a percepção clara a respeito da diferença entre os
níveis ou camadas mais cristalizados da consciência coletiva e os
níveis mais flutuantes, notando que estes últimos não se deixam
aprisionar na objetividade.
(d) - Com efeito, Durkheim afirma haver toda uma vida coletiva
que está em liberdade: todas as espécies de correntes vão, vem,
circulam em todas as direções, cruzam-se e misturam-se em mil
maneiras diferentes precisamente porque estão em perpétuo estado
de mobilidade e não conseguem revestir-se de uma forma objetiva
(por exemplo, se hoje é um vento de tristeza e desencorajamento
que se abate sobre a sociedade, amanhã, pelo contrário, um sopro
de alegre confiança virá levantar os ânimos).
Quer dizer, (e) – os níveis ou camadas mais cristalizados da
consciência coletiva, compreendendo as condutas regulares, as
“instituições”, as estruturas sociais, os próprios preceitos morais e
jurídicos exprimem apenas uma parte da vida subjacente da
consciência coletiva, resultam dela, mas não a esgotam; (f) – na
base da vida subjacente da consciência coletiva mais cristalizada
(subjacente inclusive às consciências individuais) há sentimentos
atuais e vivos que as camadas mais cristalizadas resumem, mas dos
quais são apenas o invólucro superficial. Tais camadas cristalizadas
não despertariam qualquer ressonância se não correspondessem a
emoções e a impressões concretas. E Durkheim sentencia: não se
deve, pois, tomar o signo pela coisa significada.

121 Cf: Gurvitch, G: “A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da sociologia diferencial”,
op. cit.
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Desta forma, não se deixa passar em silêncio a alta relevância
para a sociologia realista dessas observações de Durkheim a
respeito da diferença entre os níveis ou camadas mais cristalizados
da consciência coletiva e os níveis mais flutuantes a nos lembrar
que se trata de uma antecipação do conceito sociológico de
fenômenos sociais totais, aplicado por Marcel Mauss e desenvolvido
por Gurvitch.
Quer dizer, Durkheim nega que a exterioridade da consciência
coletiva em relação à consciência individual possa ser interpretada
como projeção da própria consciência coletiva no mundo exterior ou
em imagens espacializadas (por exemplo, como interação entre as
consciências, como repetição) ou então que a fusão dessas
consciências corresponda a uma síntese química, como ele próprio
o dirá.
O problema da formação de um sentimento coletivo.
►Voltando neste ponto ao debate de Durkheim e Gabriel Tarde, a
leitura diferencial põe em relevo o interesse sociológico como
referido em especial ao problema da formação de um sentimento
coletivo.
Na efervescência dos grupos não há nem modelo nem cópia, mas
fusão de certo número de estados psíquicos no seio de outro que
deles se distingue e que é o estado coletivo: em vez de imitação se
deveria falar de criação, visto que desta fusão resulta algo novo –
resulta um sentimento coletivo – sendo este processus o único pelo
qual o grupo tem a capacidade de criar.
Gurvitch assinala que, não obstante a notável precisão introduzida
por Durkheim em sua obra “Le Suicide” ao afirmar que as
camadas
cristalizadas
não
despertariam
qualquer
ressonância se não correspondessem a emoções e a
impressões concretas, o problema do sentido exato dos termos
exterioridade ou transcendência do psiquismo coletivo, que se
acrescenta ao termo irredutibilidade ou ao termo heterogeneidade
resta não esclarecido, observando-se ambigüidades e insuficiências.
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Na refutação da psicologia interpessoal da imitação proposta por
Gabriel Tarde, Durkheim distingue (a) – a participação ou a
procedência da imitação na consciência coletiva e (b) – faz
sobressair toda a oposição sociológica entre fusão ou penetração
das consciências e a sua simples interação ou interdependência.
►Todavia, há que destacar o desconhecimento tanto por
Durkheim quanto por Tarde de que o fenômeno essencial da
psicologia coletiva e que a insere no domínio da sociologia é a
imanência recíproca e a dialética entre as consciências coletivas e
as consciências individuais.
Com efeito, Durkheim se opõe ao alargamento do termo imitação
e à sua utilização em sentido ampliado. Ou seja, repelia a utilização
do termo imitação para designar (a) – fosse o processus pelo qual
no seio de uma reunião de indivíduos se elabora um sentimento
coletivo, (b) – fosse o processus de que resulta a adesão social às
regras comuns ou tradicionais de conduta.
A sugestão por Gabriel Tarde de que a psicologia social podia ser
reduzida ao termo imitação desdobra-se na afirmação de imitação
recíproca “de um por todos e de todos por um” nas assembléias das
cidades; bem como na afirmação de imitação dos costumes cujos
modelos seriam os nossos antepassados para designar a nossa
adesão às regras – havendo também uma sorte de imitação dos
modos cujos modelos seriam os nossos contemporâneos.
Por sua vez, Durkheim houvera entendido imitação em sentido
estrito e aceitava a sua aplicação como designando a reprodução
automática por repetição do estado de consciência de um indivíduo
por algum outro indivíduo, incluindo a reprodução de um movimento
feito por algum semelhante.
►Nada obstante, Durkheim repelia qualquer alcance social nesta
reprodução automática e negava qualquer influência coletiva. Vale
dizer, Gurvitch assinala como sendo durkheimiana a noção bem
delimitada de imitação e bem exclusiva, no sentido de que a
imitação dispensa qualquer comunidade intelectual ou moral entre
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dois sujeitos, não sendo necessário nem que permutem serviços,
nem que falem a mesma língua para a imitação.
Seria, portanto, ilegítimo designar por imitação a submissão aos
modos e aos costumes, assim como a participação na efervescência
coletiva, pois em ambos os casos trata-se de manifestações da
consciência coletiva.
Na efervescência dos grupos não há nem modelo nem cópia, mas
fusão de certo número de estados psíquicos no seio de outro que
deles se distingue e que é o estado coletivo: em vez de imitação se
deveria falar de criação, visto que desta fusão resulta algo novo –
resulta um sentimento coletivo – sendo este processus o único pelo
qual o grupo tem a capacidade de criar.
Em complementaridade, o posicionamento durkheimiano afirma
igualmente que conformar-se com os costumes e os modos não tem
a ver com imitação, que neste caso é somente aparente: o ato
reproduzido é tal não por se ter verificado na nossa presença ou
com o nosso consentimento. Nossa adesão à regra se dá em virtude
do respeito inspirado pelas práticas coletivas e por causa da pressão
da coletividade sobre Nós-outros para evitar a dissidência. Ao
contrário de imitação, conformar-se com os costumes é estar
consciente da existência da consciência coletiva e inclinar-se
perante ela.
A Imitação e as Relações com Outrem
Mas não é tudo. Na leitura diferencial observa-se ademais certa
incoerência dentre as seguintes orientações, em que (a) e (b) são
insuficiências e (c) é positiva:
(a) – Gabriel Tarde e Durkheim pressupõem em primeiro lugar
que as consciências individuais perfeitamente isoladas podem
entrar em contato independentemente de qualquer recurso à
consciência coletiva;
(b) – pressupõem em segundo lugar que a reprodução imitativa
pode não ser reduzida a fenômenos de reprodução automática ou
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“contágios” – aplicáveis aos animais como ao homem e que se
afirmam fora da vida social;
(c) – pressupõem em terceiro lugar e esta é a orientação positiva
que tal reprodução imitativa pode ser fundamentada em signos e
símbolos – aspecto este desenvolvido segundo Gurvitch pelo notável
psicólogo social americano G.H. Mead em sua obra “Mind, Self and
Society”, de 1934.
A respeito dessa terceira pressuposição podemos dizer que, ao se
imitar, por exemplo, não o “espirro” ou o temor de outro, mas sim
os seus gestos, as suas condutas conscientes, as suas opiniões, os
seus atos refletidos, os seus juízos, etc. a imitação pressupõe a
comunicação das consciências por meio de sinais e símbolos – e
essa comunicação simbólica pressupõe por sua vez a fusão ou a
interpenetração prévia das consciências, isto é: pressupõe uma
consciência que dê aos signos simbólicos significações idênticas
para os participantes.
►Mas não é tudo. Gurvitch sublinha que nenhum contato,
nenhuma interdependência, nenhuma imitação distinta do simples
“contágio” são possíveis entre as consciências individuais de outra
forma que não seja no plano ou no horizonte da consciência
coletiva. Durkheim se equivoca quando, por efeito de sua
argumentação contra Tarde, levando-o a reduzir a imitação à
reprodução automática, chega à conclusão de que a psicologia
interpessoal é inexistente e não passa de outro nome para a
psicologia individual tradicional.
Por contra, na atualidade, já se reconhece dentro da sociologia
uma psicologia interpessoal e intergrupal em conexão com a
psicologia coletiva. Nota-se que a existência dos Nós-outros, por
um lado, dos vários Eu (diferenciados na reflexão sobre a
experiência de cada um como personagens em seus círculos e
papéis sociais) e de Outrem, por outro lado, leva a reconhecer as
relações mentais com outrem, isto é, as relações psíquicas entre
Eu, Tu, ele e entre os diferentes Nós-outros, sublinhando que essas
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relações pressupõem a realidade muito mais complexa e rica das
manifestações da sociabilidade.
Enfim, diante de Gabriel Tarde, Gurvitch assinala que o estudo da
imitação põe o problema da realidade do outro, o alter ego, assim
como o problema da validade dos signos e símbolos, cuja solução
conduz necessariamente ao estudo sociológico dos Nós-outros na
vida dos grupos sociais e dos atos e estados mentais coletivos ou
que são manifestações da consciência coletiva.
►Mas a análise sociológica dos fenômenos da consciência
prossegue e põe em questão a aplicação das imagens
espacializadas, sobretudo as da interação entre as consciências e a
da repetição, inclusive aquela em que a fusão das consciências
individuais é comparada a uma síntese química, imagens
espacializadas estas que destroem a especificidade extraespacial e total da vida psíquica 122.
Deste ponto de vista, por contra, se distingue em acordo com
Gurvitch os fenômenos da psicologia interpessoal e intergrupal, por
um lado, e por outro lado os fenômenos da psicologia coletiva
propriamente dita, sublinhando que se trata de duas espécies de
fenômenos que não se excluem e estão profundamente unidos.
Vale dizer, os casos em que as consciências comunicam somente
por signos e símbolos, por expressões mediatas, e convergem
ficando ou mais ou menos fechadas – tais os fenômenos da
psicologia interpessoal e intergrupal – não podem ser consideradas
em maneira excludente em relação aos outros casos em que as
consciências podem interpenetrar-se diretamente, por meio de
intuições mais ou menos atuais originando freqüentemente as
fusões parciais de consciências abertas tendo por quadros sociais
os Nós-outros, tais os fenômenos da psicologia coletiva
propriamente dita.
Repelindo em definitivo a aplicação de imagens espacializadas, a
unidade dessas duas espécies de fenômenos representando

122 A vida psíquica como disse é em fluxo. Ver o capítulo "Sociologia da Vida Psíquica".
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aspectos do que chama fenômenos psíquicos totais baseia-se no
seguinte: (a) que os fenômenos da psicologia interpessoal,
especialmente a comunicação simbólica, são inseparáveis da
psicologia coletiva porque as relações entre Eu e Outrem assim
como a validade dos signos mediatos ou signos simbólicos
pressupõem a presença atual ou virtual dos Nós-outros sob o seu
aspecto mental; (b) – em contrapartida é por intermédio do
psiquismo interindividual e intergrupal que a consciência coletiva
alarga freqüentemente o círculo da sua influência, e atrai, por
vezes, novas participações.
A insuficiência da aplicação do princípio da imanência recíproca e
da implicação mútua por Durkheim nestes pontos explica sua
conclusão em favor da preexistência da consciência coletiva como
se afirmando antes de afetar a consciência individual e penetrar no
seu interior.
Em
acordo
com
Gurvitch,
tal
argumento
pressupõe
equivocadamente o isolamento entre as duas consciências, a
individual e a coletiva, isolamento contrário a qualquer experiência
psicológica e que só é possível de conceber na contramão da
imanência recíproca e da implicação mútua pela aplicação simplista
à vida psíquica dos esquemas imagéticos espaciais (imagine duas
substâncias químicas..., imagine duas pessoas..., etc.).
Ademais, evitando o refúgio metafísico a que tal argumento da
preexistência da consciência coletiva o levaria, e não se deixando
conduzir para além de uma ciência efetiva como o é a sociologia,
Durkheim (apesar de seu sociologismo da metamoral 123 ) admitirá
que as consciências individuais – pelo menos elas – seriam
imanentes à consciência coletiva, mas sem que a recíproca fosse
verdadeira.

123 A moral teórica de Durkheim reconciliando o obrigatório e o desejável na comum dependência
dos ideais criados pela sociedade sublimada no espírito é uma metamoral semi-sociológica e
semimetafísica. Gurvitch a designará sociologismo da metamoral, utilizando designação idêntica à
utilizada por outro importante colaborador de seu mestre Durkheim, que o foi Celestin Bouglé (18701940).
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Será por esse desvio que Durkheim afirmará ao final de sua
polêmica com Gabriel Tarde a constatação da riqueza incomparável
da consciência coletiva – da qual as consciências individuais não
poderiam entrever senão ínfimas partes.
***
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Artigo Anexo
O campo da psicologia coletiva fenomenológica na
Dialética múltipla de Ernst Bloch.
Notas sobre Pré-capitalismo e Crítica da Cultura Tradicional
Do ponto de vista das regiões mais vinculadas ao medievo
Por
Jacob (J.) Lumier

Intenções insatisfeitas
No desenvolvimento da dialética complexa com múltiplos níveis a
posição de Ernst Bloch é impar. Da mesma maneira em que Bachelar
introduziu a dialética complexa na análise do pensamento científico
e Gurvitch a estendeu para a sociologia, Ernst Bloch é o pioneiro da
relativização da dialética na critica histórica.
Isto significa uma mirada em que, sem deixar de estar inserida
em âmbito sociológico, a psicologia coletiva adquire um contorno
diferencial específico, em conformidade com o ponto de vista da
ultrapassagem da época de modernização capitalista acelerada nas
regiões mais arraigadas no medievo.
Elaborando sobre os materiais da cultura histórico-social, onde os
fatos são descobertos com a mediação dos relatos de época, legados
artísticos, literários, teológicos e, em especial, a herança do
pensamento histórico-filosófico, Ernst Bloch examina as obras de
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civilização em alternativa a Max Weber, a partir da percepção do
princípio cultural situado não sob a mentalidade de acumulação
capitalista, mas no horizonte da marcha do gótico tardio e das
insurgências camponesas aos séculos XV e XVI, de onde Ernst Bloch
coloca em perspectiva crítica as formas pré-capitalistas e a
sobrevivência do tradicional na modernização.
A psicologia coletiva é ali examinada sob a autonomia relativa das
superestruturas em conjunto, mas, posto que a crítica histórica com
múltipla
dialética
opere
uma
análise
não
limitada
à
contemporaneidade, a qual, aliás, é posta em questão, Ernst Bloch
elabora uma psicossociologia (fenomenológica) voltada para
elucidar a comunicação existencial.
Incluindo nessa dialética aberta para a não-contemporaneidade
dentro do processus histórico as imagens formadas de sonhos
passados, a análise desenvolvida por Ernst Bloch alcança as
coleções de indivíduos, aqueles quadros em estado incerto que
ainda não se diferenciam como grupos reais, incapazes de
configurar uma consciência coletiva clara das relações com os
outros grupos e com a sociedade global 124.
Por se tratar de comunicação existencial, e por diferença da
função simbólica propriamente social de que já comentamos, os
simbolismos ali enfocados revelam caráter estético, já que são
escavados na experiência originária de uma racionalidade posterior,
onde os símbolos contemporâneos se diferenciam como presenças
intencionalmente introduzidas e invocadas para indicar carências.
Quer dizer, a psicossociologia posta em obra na crítica histórica
da modernização como contemporaneidade busca o concretamente
utópico por trás dos simbolismos, e constata que as formas précapitalistas jamais realizaram os conteúdos visados do solar, do
solo, dos "de baixo", de sorte que estes focos do tradicional na
cultura já guardam desde o começo a qualidade de intenções
insatisfeitas.

124 Ver nesta obra o artigo "A Psicologia Coletiva na Estratificação Social".
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A análise inovadora desenvolvida por Ernst Bloch como verão
surge ao estudar os anos vinte em acelerada modernização
capitalista na Alemanha. Trata-se da coincidência no momento
exterior da contradição dialética do mundo da produção, a saber: o
opor não-contemporâneo do homem típico da pequena burguesia
tradicional – o "Pequeno Homem" – que coincide com as
manifestações residuais da sociedade antiga, sem implicar isto em
correlações funcionais com as formas pré-capitalistas.

O meramente afetivo e emocional

Com efeito, o estudo dos Anos Vinte por Ernst Bloch se desenvolve
a partir da percepção da desagregação dos valores chevaleresques
feudais em detrimento da pessoa dos camponeses 125 como levando
à afirmação do princípio cultural da Igreja.
Deste ponto de vista descobre-se uma profunda ambigüidade e
certa complementaridade no processus de abertura do mundo
moderno, acentuadas com a obra devastadora da revolução
francesa ao fazer desmoronar por completo a superestrutura das
relações econômicas do passado remoto (patriarcal e comunitário)
126
.
Em conseqüência, afloraram na abertura do mundo moderno as
seguintes situações:
(1º) – que a burguesia afirmou a vontade individual ao lograr um
poder político e (1a) que esta mesma burguesia, em câmbio,
permaneceu debilitada inclusive no aspecto de crença e
reconhecimento público do seu modo de ser;
(2º) – que, nas regiões do mais tenaz reduto do medievo, como a
Alemanha, esse Eu externamente liberado e a ascensão capitalista
levaram não ao poder político, mas ao fracasso da vontade
125 Em detrimento da pessoa do homem do campo porque a sujeição a um senhor feudal implicava
obediência com apego à ordem e hierarquia revestidas de caráter eterno.
126 A superestrutura correspondente ao tradicional Sacro Império Romano Germânico.
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individual e à falta de escrúpulos do Estado autoritário. Surgido
este, por sua vez, na seqüência de inumeráveis príncipes
pavorosamente emancipados todos eles e na base da ausência de
unidade econômica combinando-se à falta no país de maturidade
política e à inexistência de uma entidade jurídica.
(3º) – com o desmoronamento da superestrutura de relações
econômicas de um passado remoto, os demais países perderam a
mentalidade comunitária;
(4º) – na Alemanha, essa mentalidade comunitária e até mesmo
a profundidade do sentimento de interioridade herdado do gótico
tardio e do afundamento na consciência coletiva do tabu
sacramental, se subtraindo ao fracasso político, foram se refugia r
no âmbito do meramente afetivo e emocional 127, aquém de toda
a indispensável reciprocidade de perspectivas característica dos
grupos reais – daí a psicologia coletiva fenomenológica típica do
Pequeno Homem e o concretamente utópico, que sobressaem nas
observações de Ernst Bloch sobre os anos vinte.
***

Primeira Parte

A tendência refratária ao ethos
tradicional do campo e a juventude.

moderno,

o

homem

Na análise crítica da cultura tradicional oferecida por Ernst Bloch
se põe em relevo que a busca do existente, do diverso, do homem
obnubilado 128 como material artístico se efetua através da
constatação de uma tendência refratária ao espírito da máquina e
da racionalização.

127 Cf. Bloch, Ernst: Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución, op. cit, pág. 200.
128 O homem obscurecido, ofuscado, sem luz no sentido contrário à época das luzes, quando
prevalecia a confiança do homem nos empreendimentos do homem.
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O primeiro passo no estudo dessa tendência refratária atuando no
capitalismo tardio da Alemanha dos Anos Vinte se faz a partir da
descrição de certas espécies de vida social mais facilmente
observadas por sua dificuldade de integração na modernização
acelerada.
Para este fim, a análise utilizará com alcance sociológico a noção
de espécie, aproveitando a procedência biológica deste termo que
guarda o elemento muito antigo do ancestral.
Como conjunto ou coleção de indivíduos que se reproduzem, as
espécies sociais se afirmam no campo micrológico da realidade da
cultura não por um caráter coletivo, mas sim pela reprodução de
um elemento muito antigo, ancestral, o caráter coletivo sendo
tirado dos conjuntos mais amplos na superfície, em relação aos
quais os primeiros diferenciam exatamente como espécies.
Uma espécie recomeça sempre e vem de muito longe, remarcando
no homem tradicional do campo 129 essa última qualidade de "vir de
muito longe" (no sentido originário da história), enquanto a
qualidade de "recomeçar sempre" é reservada à juventude, a qual
será estudada, sobretudo no interior da classe burguesa 130.

A atitude objetiva moderna da juventude burguesa na
Alemanha dos Anos Vinte naquele tempo em ausência de
intenção se mostrará apenas exterior.

Com efeito, a atitude objetiva moderna da juventude burguesa na
Alemanha dos Anos Vinte, naquele tempo em ausência de intenção
131
se mostrará apenas exterior. Ao invés do apego moderno ao

129 O homem do campo (campagnard) estudado por Ernst Bloch, dado seu distanciamento do
moderno, está em um tempo bem diferente da paysannerie francesa, mas tem em semelhança o
conteúdo econômico objetivo dos conflitos verificados no século XVI nas terras germânicas.
130 Bloch, Ernst: Héritage de ce Temps ("Erbschaft dieser Zeit", Zürich, 1935), tradução de Jean
Lacoste, Paris, Payot, 1978, 390 pp. Cf. págs. 96, 97 sq.
131 Na Alemanha dos Anos Vinte, as combinações ab-normais na burguesia declinante exprimem
o vazio do mundo preenchido pelas coincidências de uma história dos fenômenos, na qual,
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pensamento analítico e aos cálculos, o que se observa é o antigo
gosto das qualidades viris conquistadas do vigor e da franqueza; é
o estilo apaixonado e ardente que aparecem mais fortes e valem
mais do que as doutrinas.
Nota-se que as palavras exaltantes parecem mais exatas à
juventude do que as palavras investigativas; os costumes parecem
mais belos do que as cidades em modernização.
Os sonhos passados, compreendidos no sentido de atividade
onírica in-dormida 132, se associam na juventude à inquietação
orgânica de maneira propícia aos movimentos de exaltação
personalista, como eram aqueles movimentos alheios à
modernização compostos pela montage na burguesia 133.
O modo de ser dos adolescentes leva-os a formar facilmente seus
clubes procurando fazer amigos e buscando sobretudo um pai que
frequentemente não é o seu verdadeiro pai, no sentido de comungar
nos mesmos ideais. Os jovens eram seduzidos pela imagem feudal
do herói chevaleresque das antigas ordens estamentais de
chevalerie.
Portanto, tendo em conta os fanatismos de que era pródiga a
Alemanha dos Anos Vinte, a análise crítica da cultura tradicional irá
buscar nesse modo de ser dos adolescentes o exemplo que serve
para compreender como a juventude era fácil de seduzir para
ingressar em pequenos grupos com um líder conhecido no topo. Por

descrevendo um tempo em ausência de intenção, Ernst Bloch descobre uma fenomenologia que, por
não ser a boa, servirá de alavanca para a boa, prestando também certa maneira de assegurar a antiga
cultura (gótico tardio).
132 Ademais dos elementos do desencadeamento e do conteúdo do conflito que são de ordem
econômica, o tradicional dentro do processo histórico é examinado como marcha do gótico tardio na
referência das insurgências campesinas e do milenarismo que as anima no século XVI na Alemanha,
como crença real. Neste marco, as afeições, as emoções sérias e puras, os entusiasmos projetados para
um fim e os sonhos que configuram o milenarismo como crença real, são designados em conjunto por
Ernst Bloch como o onírico in-dormido, e constituem um nível fenomenológico diferenciado que se
descobre como legado do passado na profundidade do sentimento em foco na realidade estética da
cultura em modernização acelerada aos anos vinte.
133 No enlace da burguesia e da cultura o relativismo anuncia a fissura na superfície fechada da
realidade favorecendo a montage no sentido das combinações ab-normais da grande burguesia com
os movimentos culturais alheios à modernização na industrialização.
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esta via, destaca-se a facilidade dessa juventude burguesa alemã
em deixar-se seduzir para participar em associações com juramento
de sangue como então havia e aparecia como anormal para a grande
burguesia.

Em sua obra “Le Príncipe Espérance”, a função utópica é
estabelecida no conhecimento filosófico como pulsão
imprescindível à autoconservação, sendo a partir dessa
compreensão que Ernst Bloch a classificará na extensão do
desejo de ser mais bem aquinhoado, o qual resta em fato e
necessariamente irrealizado no estado de atenção, base
fenomenológica de toda a comunicação existencial.

Quanto ao exame na paysannerie germânica dessa tendência
refratária ao ethos da máquina e da racionalização será não a
inquietação orgânica seduzindo para a exaltação personalista, que
acabamos de ver em relação à juventude, mas antes o apego ao
solo antigo que se imporá como elemento ancestral.
Neste ponto cabe sublinhar o alcance filosófico das análises em
exame. Trata-se de estabelecer a eficácia diferenciada em nível das
superestruturas dos sonhos passados como atividade onírica indormida e, por esta via, preparar o estudo da função utópica.
Com efeito, no realismo estético a função utópica é enfocada como
qualidade que em estado de princípio cada ser humano pode
encontrar nos Nós-outros que apreende em sua sociabilidade e que
por este mesmo estado de princípio, isto é, por aspiração, a arte
pode pôr no horizonte que lhe é essencial.
Em sua obra de 1954, intitulada “Le Príncipe Espérance” 134, a
função utópica é estabelecida em conhecimento filosófico como
pulsão imprescindível à autoconservação, sendo a partir dessa

134 Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung, 3 vol., Berlin 1954/1955/1959. Versão francesa: "Le
Principe espérance", vol. 1, Paris, Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 1976.
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compreensão que Ernst Bloch a classificará na extensão do desejo
de ser mais bem aquinhoado.
Por sua natureza gestante, o desejo de ser mais bem aquinhoado
jamais se completa, é permanente em sua não-complementação,
restando em fato e necessariamente irrealizado no estado de
atenção, base fenomenológica de toda a comunicação existencial
135
.
Em consequência, paralelamente às imagens simbólicas ideais em
que a sociologia estuda a moralidade ideológica, haverá que
distinguir aquelas outras que, ultrapassando-as, devem ser
compreendidas como imagens-aspiração (o herói chevaleresque, as
formas góticas dos mobiliários, solares e mansões rústicas, por
exemplo). Nestas se incluem as imagens formadas de sonhos
passados, as imagens diferenciadamente formadas pelo elemento
onírico da arte que integram o ideal estético realista ou entelequial
(no sentido de causa final originária), sendo exatamente os sonhos
passados que segregam o critério para a não-contemporaneidade.

O problema crítico da cultura tradicional é saber a que se
deve o enraizamento obstinado da paysannerie germânica
como espécie social com lastro na ambiência cultural do
gótico tardio legado dos séculos XV e XVI 136.

135 Para Ernst Bloch a atenção é uma categoria do conhecimento com lastro na filosofia
fenomenológica de Hegel. A atenção é operação cognitiva da realidade sensível levando a tornar a si
mesmo tudo o que ainda é exterior no homem e no objeto, contém a negação do ato de se fazer si
mesmo valer e do ato de se dar si mesmo ao seu assunto. Implica uma atitude de devoção ao mundo,
uma decisiva orientação para fora. Cf. Bloch, Ernst: “Sujet-Objet: Éclaircissements sur Hegel”,
Paris, Ed. Gallimard, 1977, 498 pp.; Tradução por Maurice de Gandillac ("Subjekt-Objekt.
Erläuterungen zu Hegel", Frankfurt, Surhkamp, 1962; 1º edição em alemão: 1951).
136 Acima das regiões e dos regionalismos de alguns historiadores, Ernst Bloch elabora com razão
uma visão de conjunto das insurgências campesinas aos séculos XV e XVI, situando-as em modo justo
com referência ao mesmo quadro global da desagregação do Sacro Império, à história das heresias
milenaristas e ao comunismo de base cristã com foco na cidade-acampamento de Tabor, relacionando
a esta última o surgimento de Munster como cidade propriamente adventista.
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Todavia, não se pensa que os conhecimentos sociológicos restam
desatendidos na abordagem pelas imagens-aspiração do gótico
tardio. A análise da paysannerie germânica (campagnard) tem
conta daqueles bem conhecidos aspectos sociológicos relevantes da
sobrevivência do modo de produção pré-capitalista, tais como: ser
a paysannerie uma classe possuidora dos próprios meios de
produção; utilizar ela as máquinas agrícolas fazendo-o, porém no
quadro antigo extensivo à herdade, ao solar e à terra de semeadura
ao seu redor; o desconhecimento em tal ambiência tradicional da
figura do fabricante capaz de introduzir o ofício de tecer mecânico
e as atividades manufatureiras correspondentes; neutralização das
oposições econômicas entre explorados e exploradores devido ao
desempenho do papel de patriarca ativo pelo paysan rico apesar das
diferentes relações de propriedade, etc.
Se estes aspectos têm validade para acentuar ou reforçar a
tendência refratária à modernização não definem por si sós o
conteúdo não-contemporâneo autêntico da paysannerie germânica
nem explicam completamente o sentimento dos paysans alemães
de representarem um estamento em permanência, relativamente
unido.
O problema crítico da cultura tradicional é saber a que se deve o
enraizamento obstinado da paysannerie germânica como espécie
social com lastro na ambiência cultural do gótico tardio legado dos
séculos XV e XVI.
Quer dizer, o enraizamento obstinado da paysannerie germânica
deve ser compreendido como se afirmando no exterior da
propriedade dos meios de produção pré-capitalistas e como
originado da própria matéria trabalhada pelos paysans, aquela
matéria que os entretém e os alimenta em modo imediato. Deve ser
compreendido como parte do seu próprio corpo, a saber: os paysans
das regiões mais vinculadas ao medievo são colados no solo antigo
e no ciclo das estações.
Tal o conteúdo autenticamente não-contemporâneo da tendência
refratária à modernização na paysannerie germânica que servirá
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
208

inclusive como referência para explicar a persistência da forma
gótica.
Além de uma mentalidade cheia de uma velha desconfiança
afirmada no idiotismo, no embotamento, na tradição do costumeiro
e da fé, o senso de ser ligado no solo, na herdade e no solar rústico,
e o individualismo do paysan germânico, mostram a persistência da
forma gótica nas mansões, nos móveis e nos costumes campesinos
como realidades da cultura 137.
***

Segunda Parte

A Psicologia fenomenológica do tradicional na cultura.

Se o tradicional configura um campo estético diferenciado no
âmbito das superestruturas deve o mesmo ser examinado no
processo histórico em sua oposição ao tempo presente do
capitalismo dos Anos Vinte, isto é, na tendência refratária à
modernização acelerada.
Desta forma, a análise por Ernst Bloch, em realismo estético, vai
mais longe do que o exame de correlações entre a tendência
refratária
à
modernização
e
as
formas
pré-capitalistas
sobreviventes.
Buscando as manifestações dos sonhos passados como elementos
oníricos in-dormidos e artísticos do tradicional na cultura, põe-se
em relevo a eficácia estético-sociológica das imagens da
interioridade apaziguante que têm por focos o solar, o solo, os debaixo 138.

137 Cf. Bloch, Ernst: Héritage de ce Temps, op. cit, pp. 98, 99.
138 Cf. Ibid, ibidem, págs.103, 107 sq, 111.
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Numa abordagem de estratificação social, descobre-se a
psicologia coletiva (fenomenológica) dos de-baixo como
relacionada à figura do pequeno homem e abrangendo neste tipo os
seguintes elementos: (a) a camada, ou melhor, a capa 139 dos
empregados definida por distância social em relação aos peões de
fábrica; (b) a pequena burguesia antiga, empobrecida em
conseqüência do progresso das corporações e por isso
decepcionada.
Por esta via, se distinguem inicialmente duas situações:
►Primeiro ponto: as imagens aparentemente relevantes dos
determinismos sociais das formas pré-capitalistas.
Observadas por distinção das imagens da interioridade
apaziguante, as imagens que parecem relevar das formas précapitalistas atendem em realidade ao tipo do pequeno homem que
perdeu posição e aspira a recuperar o dinheiro perdido, que nelas
se encontra de soslaio, furtivamente, mas, em fato, está integrado
no tempo presente do capitalismo.
Se este pequeno homem oblíquo pode vir a integrar as fileiras do
fanatismo, do anormal, não será em modo definitivo posto que
bastará sua situação econômica melhorar para que ele deixe de ser
brutal.
Observado sobre um fundo de desvario e entontecimento,
destaca-se que a modernização intensa trouxe ao pequeno homem
a embriaguez da distração na mesma proporção em que acentuou a
confusão de medo e piedade 140.
Na psicologia coletiva das figuras da ambiência tradicional em
focos nos Anos Vinte, o pequeno homem oblíquo não deseja outra
coisa que tornar a ser doméstico e recuperar sua sujeição a um

139 Não esquecer que se tratam como disse de coleções de indivíduos e não grupos reais, daí o
termo "capa".
140 Sobre a confusão de medo e piedade, ver meu artigo A arte da Montage e a Modernização,
in
"O
Tradicional
na
Modernização:
Leituras
sobre
Ernst
Bloch"
http://www.oei.es/salactsi/ErnstBloch.pdf
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senhor feudal, buscando a obediência com apego à ordem e
hierarquia.
►Entretanto - este é o segundo ponto - toda a outra coisa são as
imagens da interioridade apaziguante no sentido de harmonização,
afirmadas pelo tipo do pequeno homem no curso de sua experiência
da modernização como entontecedora, mas que, no contexto dos
Anos Vinte, têm procedência recente se comparadas ás imagens
feudais de busca da obediência.
Constata-se que as imagens da interioridade apaziguante, embora
revelem um apelo que não atrai vantagens ou recompensas, como
as da obediência atraem, são todavia representadas como imagens
que já aparecem desgastadas, desbotadas, desanimadoras.
Dessa maneira cabe classificar no primeiro ponto as imagens em
que o pequeno homem vê a si mesmo em seu atraso cultural e social
como integrante do capitalismo.
No segundo ponto, cabe classificar as imagens diferenciadas em
que o pequeno homem simplesmente não se vê, não vê onde ele
está, embora ele esteja totalmente no tempo presente do
capitalismo, só que ele aí está em maneira amesquinhada e
anestesiada.
Mas não é tudo e o esquema da análise não é assim tão simples.
Ernst Bloch empenha-se em busca do campo estético como o
concretamente utópico. Como disse as formas passadas ou précapitalistas jamais tornaram realizados em fatos os conteúdos
visados do solar, do solo, dos de-baixo, de sorte que estes focos do
tradicional na cultura já guardam desde o começo a qualidade de
intenções insatisfeitas.
Além disso, notando que estas intenções insatisfeitas passam ao
longo da história por contradições veladas, Ernst Bloch as
examinará desde a colocação em perspectiva filosófica, para além
da psicologia representacional, tratando-as como conteúdos
intencionais não ainda trazidos à luz do passado na realidade da
cultura, o que o levará a definir o campo estético em eficácia como
o concretamente utópico.
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A partir dessa orientação dialética em profundidade torna-se
possível penetrar na psicologia fenomenológica do tradicional.
►A análise descobrirá então o seguinte: (a) que foram extintos os
deveres, os ramos da cultura e estado mental da antiga pequena
burguesia; (b) que, oculto sob essa extinção, o pequeno homem se
ressente da falta de alguma coisa habitual, psíquica, móbil, e (c) –
que este algo habitual em falta não é uma coisa somente econômica,
mas é uma carência profunda que no seu ser ele opõe ao tempo do
capitalismo.
Entrementes, a análise passa a um grau maior de complexidade
ante a constatação de uma coincidência na afirmação deste opor ou
contrapor no ser do pequeno homem ao tempo mesmo do
capitalismo.
►Ou seja, o opor dessa ausência ressentida é afirmada desde o
âmbito interior do sujeito em feição apática e morna, enquanto no
âmbito da vida exterior é afirmada junto com os vestígios estranhos
inseridos no tempo presente do capitalismo, é afirmada
coincidentemente com os vestígios dos tempos antigos précapitalistas que restaram.
Daí, dessa coincidência complexa decorre certas características da
psicologia fenomenológica do tradicional, como psicologia em
ausência de móbil, que em realidade configuram as características
do campo estético.
Com efeito, o problema da análise é como disse a coincidência no
momento exterior: o opor não-contemporâneo do pequeno homem
que coincide com as manifestações residuais da sociedade antiga,
sem implicar isto em correlação funcional com as formas précapitalistas.
Desta forma, posto não haver correlação funcional, Ernst Bloch
assinalará não só a ausência de equilíbrio da carência profunda
contraposta neste opor a ausência ressentida, por isso designado
opor
não-contemporâneo,
mas
classificará
igualmente
desequilibrada a contradição mesma em opor tal carência profunda.
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Isto será feito por duas razões, seguintes: (a) porque essa notada
contradição encontra-se em desalinhamento com as formas précapitalistas residuais; (b) – porque essa notada contradição
constitui o fator de ativação dessa outra contradição interligada que
é a modernização – em contradição com a consciência da sociedade
antiga, funcionalmente correlacionada esta sim àquelas formas précapitalistas.
Caso este que, por exemplo, é observado na consciência do
camponês lá onde o campesinato (campagnard) se percebe a si
próprio como um estamento, à feição dos grupos tradicionais que
caracterizaram as ordens feudais de chevalerie.
Mas não é só a explicitação dessa consciência extemporânea que
a constatação da coincidência complexa nos apresenta. A carência
profunda contraposta e a contradição no opor não-contemporâneo
do pequeno homem comportam variação conforme a colocação em
perspectiva do shock histórico no quadro social mais amplo no qual
ele está inserido.
Acrescente-se
que
o
caráter
desalinhado
da
nãocontemporaneidade dessa psicologia fenomenológica, sendo
proveniente de antigas intenções insatisfeitas, deixa transparecer o
que Ernst Bloch classifica como sentimento de cólera recalcada: um
rancor excluído do campo consciente, mas permanecendo intacto
em sua força na vida psíquica dos indivíduos.
Na medida mesmo desse transparecer são notados os dois eixos
de variação da não-contemporaneidade dessa psicologia de
ausência de móbil, a saber:
(a) – em época apaziguante essa cólera recalcada mantém-se
próxima da feição apática e morna com que a ausência ressentida
do algo habitual em falta afirma-se subjetivamente podendo,
todavia aparecer ou como atitude exasperada ou como atitude
meditativa, mas em todo o caso uma atitude daquele que se recolhia
na intimidade de uma vida social que ele não mais acompanhava;
(b) – entretanto esta configuração se altera sob a época
desordenada da modernização/industrialização acelerada dos Anos
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Vinte na Alemanha como região mais enraizada no medievo e o
recalque poderá então irromper como a rebelião da cólera retida,
notada exatamente a partir da ativação não só da consciência
coletiva de outra época, antiga, mas da ativação do próprio ser
coletivo que lhe é subjacente.
Segundo Ernst Bloch – e este será o coroamento do momento
inicial da análise em busca do campo estético como o concretamente
utópico que expusemos nos parágrafos anteriores – tal potência
daquela psicologia coletiva em ausência de móbil deve ser
interpretada a partir dos rastros e das lacunas de certa expressão
romântica (que nosso autor descreverá em certas formas literárias,
como veremos).
Ou, no dizer do próprio Ernst Bloch, deve ser interpretada
tomando por base a constatação de que a pequena burguesia
tradicional embeleza no presente do capitalismo o passado cultural,
ela opõe a tal presente suas antigas aspirações não realizadas
misturadas ao melhor relativo do passado.
Entretanto, este embelezar estético do passado tem um
componente trágico que é concretamente utópico. Componente este
que não é limitado ao fato de que o melhor relativo embelezado são
os aspectos das formas pré-capitalistas cujos vestígios estão
ultrapassados no presente do capitalismo em modernização.
Por esta via, o componente trágico no embelezar do passado que
é também um componente concretamente utópico põe em relevo o
modo do opor do pequeno homem como sendo um modo nãocontemporâneo porque se trata de um opor afirmado em face de
um tempo presente no qual até mesmo a última satisfação também
desapareceu 141. Tal o concretamente utópico que define o campo
estético em eficácia diferenciado no âmbito das superestruturas ao
século XX para as regiões mais enraizadas no medievo.
***

141 Cf. Bloch, Ernst: Héritage de ce Temps, op. cit, pp. 108.
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Dialética e Consciência Coletiva
Jacob (J.) Lumier

CRONOLOGIA

DATAS DE PUBLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E
EVOLUÇÃO INTELECTUAL DE GEORGES GURVITCH
por
Jacob (J.) Lumier

PERFIL

Notável intelectual e sociólogo influente do
século XX, com expressão em língua francesa, fundador da
microssociologia
e
incentivador
da
nova
sociologia
do
conhecimento, em sua mirada diferencial Georges Gurvitch elaborou
uma compreensão realista e esclareceu que nenhuma comunicação
pode ter lugar fora do psiquismo coletivo.
Sua orientação pode ser condensada na seguinte sentença de
1957 reconhecendo a multiplicidade dos tempos: "sob a influência
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do impressionante desenvolvimento das técnicas de comunicação
passamos num abrir e fechar de olhos pelos diferentes tempos e
escalas de tempos inerentes às civilizações, nações, tipos de
sociedades e grupos variados".
Suas obras são atuais, despertam amplo interesse e proveitosa
aplicação sendo encontradas em inúmeros idiomas ademais das
línguas internacionais, inclusive em português e castelhano.
Segundo Henri Lefebvre, Gurvitch ensina a teoria sociológica com
refinada elaboração da linguagem de ciência para a sociologia, como
disciplina científica do século XX, em especial a aplicação fecunda
do aspecto tridimensional da dialética.

DATAS

Veja abaixo as datas de publicação
principais obras e evolução intelectual de Georges Gurvitch.

das

1925- Georges Gurvitch prepara sua carreira intelectual.
• Deixa a Rússia em 1920 onde nasceu em 1894, trazendo o
volume que já publicara na língua desse país em 1917, intitulado
‘Rousseau e a Declaração dos Direitos: a idéia de direitos
inalienáveis do indivíduo na doutrina política de Rousseau’.
• Chegará à França após haver lecionado em Praga de 1921 a
1924, período no qual publicou, em Alemão, ‘A Filosofia do Direito
de Otto V. Gierke’ (Tubingen, 1922) e ‘A Ética Concreta de
Fichte’ (Tubingen, 1924).
• Na França desde 1925 faz relações com Léon Brunschvicg, que
lhe assegurará cursos livres na Sorbonne consagrados à filosofia
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV: Literatura Digital
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

Dialética e Consciência Coletiva - 2ª edição ©2011 by Jacob (J.) Lumier
218

alemã. Aproxima-se de Lucien Levy-Bruhl, Jean Wahl, Marcel Mauss
e Maurice Halbwacs.

1930- Publicação de ‘Les Tendences Actuelles de la
Philosophie Allemand: E. Husserl,M. Scheler, E. Lask, M.
Heidegger’, Paris, Vrin, 2ªedição em 1949.

1932- Publicação das Teses de doutorado em Lettres:
• ‘L’idée du Droit Social: notion et système du droit social,
histoire doctrinale depuis le XVIéme siècle jusqu’à la fin du
XIXéme siècle’, Paris, Librairie du Recueil Sirey.
• ‘Le Temps Present et L’Idée du Droit Social’, Paris, Vrin.

1935- Gurvitch sucede a Maurice Halbwacs na Universidade de
Strasbourg.
• Publica ‘L’Experience Juridique et la Philosophie Pluraliste
du Droit’, Paris, A.Pédone.

1936- Primeiro artigo de Gurvitch sobre Microssociologia
estabelecendo as orientações fundamentais dessa disciplina:
‘Analyse Critique de quelques Classifications des formes de
sociabilité’, in Archives Juridiques.

1937- ‘Morale Théorique et Science des Moeurs: leurs
possibilités, leurs conditions’, Paris, Felix Alcan - 3ªedição
remanejada em 1961, Paris, PUF.
•
Gurvitch
publica
novo
artigo
sobre
Microssociologia
estabelecendo as bases e os conteúdos dessa disciplina, com o
seguinte título: ‘Essai d’une Classification Pluraliste des
Formes de Sociabilité’, in Annales Sociologiques, serie A,
fascículo III.
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1938- ‘Essais de Sociologie: les formes de sociabilité, le
probleme de la consciente coletive, la morale de Durkheim’,
Paris, Sirey.
• As versões definitivas desses ensaios reelaborados serão
posteriormente inseridas nos dois volumes de ‘La Vocation
Actuelle de la Sociologie’, inclusive os temas sobre sociedades
arcaicas.

1940- ‘Eléments de Sociologie Juridique’, Paris, Aubier.

1941 a 1945- Nos Estados Unidos, convidado pela New School
for Social Reserch de New York, Georges Gurvitch contribui à
fundação da École Libre des Hautes Études. Aí, em discurso
comemorativo datado em 1941, expõe ‘A Teoria Sociológica de
Bergson’, posteriormente inserido em ‘A Vocação Actual da
Sociologia-vol.II’
• Ainda em 1941, Gurvitch divulga novo artigo sobre
Microssociologia intitulado ‘Mass, Community and Communion’,
publicado no The Journal of Philosophy.
• Publica em 1942 sua ‘Sociology of Law’, com prefácio de
Roscoe Pound: New York, reeditado em Londres, em 1947 e em
1953.
• Em 1944, publica, na coleção dirigida por Jacques Maritain, ‘ La
Déclaration des Droits Sociaux’, edição de La Maison de France,
também em New York - posteriormente publicado em Paris, chez
Vrin, 1946.
• Em 1945, publica seu artigo Social Control, inserido na obra
‘Twentieth Century Sociology’, que, em sua primeira experiência
no cargo de diretor de uma obra coletiva, Gurvitch dirige em
colaboração com W. E. Moore, em New York, a qual será
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posteriormente divulgada em Paris, em 1947: ‘La Sociologie au
Vingtième Siècle’, 2vols., PUF.
• Relações com Pitirim Sorokim e com J.L. Moreno.

1945- Gurvitch leciona novamente em Strasbourg.

1946- Gurvitch funda o Centre d’Études Sociológiques.
• Cria os Cahiers Internationaux de Sociologie, publicados
inicialmente junto às editions du Seuil, depois, junto às Press
Universitaires de France-PUF, exercendo em vida como diretor dos
Cahiers desde o vol.I até o vol.XL, sendo substituído depois de
Dezembro de 1965 por Georges Balandier.

1949- Georges Gurvitch é eleito à Sorbonne.
• Neste mesmo ano, assume a direção da obra coletiva
‘Industrialisation et Technocratie’, publicada em Paris, Armand
Colin.

1950- Georges Gurvitch é eleito à École Pratique des Hautes
Études - VI ème Section (Sorbonne), de onde promoverá a expansão
das Ciências Sociais, seja (a)- fazendo viagens como professor
convidado na América Latina, Brasil, Canadá, Japão, Europa, países
do Mediterrâneo, etc.; seja (b)- desenvolvendo e dirigindo: (b1) –
obras sociológicas em conjunto com outros pesquisadores; (b2) –
grupos de pesquisas como o Laboratório de Sociologia do
Conhecimento, ou ainda (c)- elaborando e ensinando sobre a
desdogmatização e atualização da teoria sociológica e da dialética,
a partir de seus cursos sobre os fundadores da sociologia como
Saint-Simon, Proudhon, Marx, Durkheim, Mauss.
• Neste mesmo ano, Gurvitch publica ‘La Vocation Actuelle de
la Sociologie -tome I: vers une sociologie différentielle’, Paris,
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PUF, 4ª edição em 1969, considerada a primeira expressão
completa de sua teoria sociológica.

1954- ‘Le Concept des Classes Sociales de Marx a nos Jours’,
Paris, Centre de Documentation Universitaire-CDU -2ªedição em
1960; republicado na coleção Mediations em 1966, com o título de
‘Études sur les Classes Sociales’, Paris, Gonthier.

1955- • ‘Les Fondateurs Français de la Sociologie
Contemporaine : Saint-Simon, sociologue ; P-J. Proudhon,
sociologue’, Paris, CDU -2ªedição em 1961. • ‘Determinismes
Sociaux et Liberté Humaine : vers l’étude sociologique des
cheminements de la liberté’, Paris, PUF -2ªedition em 1963 .

1957- • Gurvitch é o diretor da obra coletiva ‘Traité de
Sociologie’, em 2 volumes, publicada a Paris, PUF - o primeiro
volume nesta data e o segundo volume aparecerá em 1960 (a 3ª
edição dessa obra completa data de 1968).
• Aparece ‘La Vocation Actuelle de la Sociologie -tome II :
antécedents et perspectives’, Paris, PUF.
• Gurvitch tem publicado mais um de seus cursos na Sorbonne:
‘Pour le Centenaire de mort d’August Comte’, Paris, CDU 2ªedition 1961.

1961- ‘La Sociologie de Karl Marx’, Paris, CDU - em sua versão
definitiva esse curso será incluído na segunda edição do volume II
de ‘La Vocation Actuelle de la Sociologie’, Paris, PUF, 1963.
• ‘La Multiplicité des Temps Sociaux’, Paris, CDU posteriormente reelaborado e incluído em ‘La Vocation Actuelle
de la Sociologie – tome II’, 2ªedition.
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1962- ‘Dialectique
2ªedition, 1972.

et

Sociologie’,

Paris,

Flammarion

-

1965- ‘Proudhon et Karl Marx’, Paris, CDU.

1966- ‘Les Cadres Sociaux de la Connaissance’, Paris, PUF.

________________________________________
Fontes:
►Gurvitch et al.: “Tratado de Sociologia - vol. 2”, trad.: Ma.
José Marinho, revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais,
1968, (1ªedição em Francês: Paris, PUF,1960).

►Balandier, Georges:
Philosophes, 120pp.

‘Gurvitch’,

Paris,

PUF,

1972,

***
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Sobre o autor Jacob (J.) Lumier

Perfil do Autor

Professor do ensino superior, o autor é Titulaire
d'une licence de l'Université de Paris VIII - Vincennes,
section Philosophie. Durante o prolongamento dos anos sessenta
freqüentou a antiga EPHE-VI éme Section (Sorbonne). É sociólogo
profissional e exerceu a docência, lecionando Sociologia e
Metodologia Científica junto à universidade privada e junto à
universidade pública. Exerceu também as atividades de pesquisador
com o amparo de fundação científica.
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