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A Sociologia Dos Sistemas Cognitivos
Jacob (J.) Lumier

Epígrafe

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

Redigido em 2008 e ora modificado, o presente livro é
composto de vários artigos do autor 1, nos quais expõe as
orientações diferenciais da sociologia do conhecimento,
em continuidade do projeto de introdução intitulado O
Conhecimento na Realidade Social, divulgado na OEI em janeiro de 2016 2.
Em alternativa para as chamadas ciências da cognição – as quais, frequentemente, limitam a simbolização e o
aprendizado ao indivíduo isolado –, neste livro de sociologia, os processos mentais são observados como implicados
na comunicação social, e integrados nas mentalidades coletivas. O autor chama atenção para as dinâmicas espontâneas das avaliações coletivas, incluídos os juízos, as opiniões, carências, satisfações, esforços, sofrimentos e ideais.
Desenvolve um posicionamento crítico com duplo
alcance: (a) contribui para superar o preconceito que desfavorece a sociologia do conhecimento, pelo qual haveria
uma estrutura lógica na base das sociedades, em detrimento do psiquismo coletivo; (b) em face da confusão com
a gestão dos arquivos eletrônicos, afirma o caráter humano
do conhecimento, de que fazemos experiência nos debates,
avaliações e reflexões dos temas coletivos reais.
Toma como básico que o estudo dos sistemas cognitivos não deve permanecer restrito às funções cerebrais e a
psicologia individual. Compostos de classes e formas de
1

2

Pelo caráter de coletânea, algumas repetições escapam à revisão.
http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?article6374
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conhecimento, os sistemas cognitivos existem em correlações funcionais com os quadros sociais, e têm existência
independente das representações e estados mentais individuais, os quais são neles integrados.
Rio de Janeiro, março de 2017
Jacob (J.) Lumier / j.lumier@gmail.com
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Introdução

A colocação do conhecimento em
perspectiva sociológica implica mais do
que um procedimento metodológico:
afirma uma realidade social histórica bem
marcada no século vinte, que o sociólogo
tem a competência de pôr em relevo.

Conhecimento e Quadros Sociais
Podem atribuir a pouca divulgação da sociologia
do conhecimento à influência das teorias de interação e
de papéis sociais, que desconsideram a variabilidade
como um dado básico da realidade social. Pelo contrário, todo o mundo faz a experiência da variabilidade.
Todos sabem que:
(a) - os indivíduos mudam de atitude em função
dos grupos aos quais pertencem - sendo os grupos formados exatamente com base na continuidade e no caráter ativo de uma atitude coletiva;
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(b) - os papéis sociais que os indivíduos assumem,
ou os personagens que eles encarnam, mudam segundo
os círculos sociais diferentes a que eles pertencem ii.
Desta sorte, um pai ou um marido muito autoritário, p.ex., pode simultaneamente desempenhar o papel
de um colega particularmente atencioso, etc.;
(c) - em cada grupo um indivíduo desempenha um
papel social diferente: ajustador, vendedor, professor,
etc.; por outro lado, pode ele desempenhar nesses grupos papéis umas vezes sem brilho, outras vezes brilhantes; umas vezes subordinados, outras vezes dominantes;
(d) - os mesmos indivíduos e os mesmos grupos
podem, segundo estruturas e conjunturas sociais variadas, desempenhar papéis muito diferentes e até opostos
(ib. p. 106-7).
Uma vez que deixemos de lado as orientações das
teorias de interação e de papéis sociais iii [ver notas complementares]
, poderemos reconhecer que o conhecimento varia
em função dos quadros sociais.
Basta, lembrar que, na prática científica, as proposições dos problemas sofrem a influência dos “contextos sociais” pela mediação dos próprios conceitos operacionalizados nas formulações dos pensadores, já que
os conceitos existem como “significados socialmente
condicionados”.
Como semântica e sintaxe, a linguagem é inseparável de sua dimensão pragmática, na qual se inclui a dimensão sociológica. Desta sorte, em face de certas inda-
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gações ou seleções e proposições dos problemas, constata-se, como assinalou Wright Mills, uma influência
do inter-relacionamento entre os conceitos disponíveis,
por um lado, e, por outro lado, aquilo que se toma como
problemática. Em suma, existe uma correlação funcional interligando os significados e a as problemáticas selecionadas pelos pesquisadores, sendo por meio dessa
correlação que as indagações científicas são introduzidas no conjunto da vida social.
Os Conhecimentos São Correlacionados aos Quadros Sociais

A sociologia diferencial estuda o saber a partir dos
sistemas cognitivos existentes nos diversos tipos de sociedades globais que atravessam a história. Diferencia
os conteúdos cognitivos em gêneros e formas de conhecimento que descreve e classifica. Em seus procedimentos, a sociologia encontra-se em medida de oferecer um
estudo científico do conhecimento bem mais completo
do que não poderiam fazê-lo as orientações reducionistas que estudam a cognição.
Nestas, deixa-se frequentemente de lado o fato de
que não há comunicação fora do psiquismo coletivo, de tal
sorte que o estudo das operações lógicas na extensão das
funções cerebrais, por exemplo, ao impor a redução imprópria da comunicabilidade, confronta-se à impossibilidade em esclarecer a ligação das ditas operações lógicas ao conhecimento do qual fazemos experiência,
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quando dialogamos e enunciamos juízos, avaliações,
reflexões, temas.
Deve ter em conta que não se trata aqui apenas do
conhecimento científico, mas de todo o juízo que pretenda afirmar a verdade sobre alguma coisa: por conhecimento devem entender os atos mentais em que se combinam em diferentes graus a experiência imediata (as intuições intelectuais, que fazem participar diretamente do
real) e mediata ou indireta (as intuições emotivas e as voluntárias) com o juízo. Nota que as intuições intelectuais,
as emotivas e as voluntárias são vividas ou experimentadas pelos Nós-outros, grupos, sociedades globais, sendo
por via das quais, como sabem, que o plano dos valores e
ideias se revela eficaz.
As orientações reducionistas deixam na sombra a
ligação das operações lógicas e das funções cerebrais ao
conhecimento humano iv. Não que o conhecimento de
que fazemos a experiência humana seja refratário ao
exame científico por não passar de mera ideologia.
É equivocado confundir e reduzir os símbolos sociais – que incluem as significações de uma língua – ao domínio da ideologia, confusão já questionada em relação
ao behaviorismo, cujas explicações do comportamento,
tomado este à margem de toda a implicação simbólica,
conduzem às conclusões mais absurdas quando aplicadas às situações humanas e sociais.
A experiência é o esforço dos homens, dos Nós-outros, dos grupos, das classes, das sociedades globais
para se orientar no mundo, para se adaptar aos obstáculos, para os vencer, para se modificar e modificar seus
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV:
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A Sociologia dos Sistemas Cognitivos
©2016 by Jacob (J.) Lumier

23
entornos. A variação do conhecimento em função dos
quadros sociais pode ser pesquisada e confirmada em
modo empírico, e constitui um critério científico seguro
que dispõe a sociologia para verificar os conhecimentos
humanos. Mas não é somente esse problema da verificação
segundo critérios científicos que a sociologia soluciona.
A procedência das ordens ou da comunicabilidade
em nossos juízos, critérios, avaliações, e as vias por meio
das quais novos conhecimentos intercomunicados chegam a ser produzidos são outros tantos problemas científicos que a sociologia esclarece, ao estudar os sistemas
cognitivos existentes e decompô-los em hierarquias de
classes e formas do conhecimento.
Isto não significa subscrever a orientação abstrata na qual se afirma a suposta possibilidade da ordem social para desenvolver a sua própria lógica,
como universo de relações simbólicas, tomada essa
ordem como modo de distribuição do prestígio social,
à maneira de Bourdieu v.
A projeção de uma lógica de simbolização da posição social, ou da distinção entre grupos de status, implicando inclusão e exclusão, atribuída a Max Weber, ressoa uma conjectura muito arbitrária, não somente em razão de tratar o sistema social como articulado unicamente aos mencionados polos da exclusão e da inclusão,
mas porque torna diluída a referência aos quadros sociais
específicos, como aspectos do estudo sociológico da
consciência coletiva implicados nos sistemas cognitivos.
Quer dizer, tal lógica de simbolização das posições
sociais seria válida em maneira abstrata para qualquer
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estrutura social, como se as lógicas sociais não sofressem
variações em função de quadros sociais precisos e dos tipos de sociedades globais.
Na verdade, para além da ideologia, a sociologia diferencial não se limita o estudo das representações e funções representativas, e nem de longe pretende estabelecer
a classificação dos conteúdos cognitivos em relação às
justificativas ideológicas, sejam elas quais forem. Aliás,
a sociologia dispõe de critérios operativos para desdogmatizar seus “conceitos” ou quadros operativos de análise e explicação vi.
Além disso, podem aprender com o mencionado
autor, que a sociologia é igualmente capaz de negar operativamente qualquer pré-julgamento em relação aos
conteúdos cognitivos.
Sem embargo, propõe-se abarca-los em conjuntos, a partir da distinção dos vários gêneros do conhecimento, os
quais, por sua vez, diferencia em classes e formas ao decompor os sistemas cognitivos, igualmente abarcados
em conjuntos e em modo comparativo, a partir dos tipos
de sociedades globais que atravessam a história.
A crença de que qualquer tentativa em estudar o conhecimento para-além das simples funções lógicas e cerebrais careceria de alcance científico, atribuída às chamadas “ciências da cognição”, desconhece a imanência recíproca do individual e do coletivo, verificadas pelas teorias de consciência aberta, referidas e aplicadas no presente trabalho vii [ver Notas Complementares].
Na medida em que possibilitam colocar o conhecimento em perspectiva sociológica, a aplicação dessas teWebsitio Produção Leituras do Século XX – PLSV:
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orias viii permite compreender que os conhecimentos
efetivos são correlacionados e eficazes como regulamentações sociais, e permite especialmente assinalar as
diferenças nas fases cognitivas por que passam os sujeitos sociais para, assimilando a sua virtualidade simbólica,
se constituírem como tais, isto é, se atualizarem como intermediários e se efetivarem em quadros sociais reais.
Para ver que os conhecimentos são correlacionados aos quadros sociais, basta lembrar que, no âmbito
da prática científica, toda a hipótese nova traz a marca da
estrutura da sociedade em que se elaborou, como, aliás, já
nos esclareceu C. Wright Mills ix.
Quer dizer, a colocação do conhecimento em perspectiva sociológica implica mais do que um procedimento metodológico: afirma uma realidade social histórica bem marcada no século vinte, de que o sociólogo
tem a competência para pôr em relevo e para esse propósito é chamado.
Lembra que o coeficiente social do conhecimento
intervém também através da conceituação, a qual, geralmente, está avançada em face da experimentação.
Pluralismo Social Efetivo

Entretanto, há que eludir o posicionamento temerário de alguns autores interessados no estudo das habilidades como conteúdos cognitivos, que, na sustentação
desse interesse de pesquisa, pretendem representar negativamente contra o objetivo de pesquisar o conhecimento em correlações funcionais x.
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Contra tal posicionamento defasado, cabe lembrar
que explicar o fato social do conhecimento, sua eficácia
dentre as regulamentações do viver em sociedade, implica reconhecer, nas referidas correlações funcionais,
um procedimento diferenciado de verificação dos determinismos, a que o sociólogo não deve faltar.
De modo semelhante à história, a sociologia é uma
disciplina complexa, não dirigida para os fins práticos adotados nas ciências sociais particulares, mas orientada
para pôr em relevo o que é de difícil acesso, justamente
os determinismos sociais, como operações de integração
dos fatos particulares nos conjuntos práticos.
Por sua vez, a sociologia do conhecimento se constitui e se impõe como disciplina científica na medida em
que estabelece um método para (a) explicar a variedade
dos conteúdos cognitivos, e, por essa via, (b) desenvolver
uma classificação compreensiva dos mesmos, (c) com
aplicação para descrevê-los xi.
As observações e comentários reunidos na presente obra
exploram e projetam, justamente, as referidas correlações
funcionais em escala do pluralismo social efetivo, tendo
em vista pôr em relevo, a partir da reciprocidade de perspectiva, os procedimentos dialéticos de intermediação
na realidade social, incluindo as complementaridades, as
implicações mutuas, as ambiguidades, as polaridades.
Quando se fala de conhecimento socialmente efetivo, em sociologia, devem ter em vista como disse que

nenhuma comunicação pode ter lugar fora do psiquismo
coletivo (as consciências são intercomunicadas). Todo o
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conhecimento é comunicável (pelos mais diversos simbolismos sociais) e a língua é somente um meio para re-

forçar a interpenetração e a participação em um todo (o
Nós-outros).
O chamado “estruturalismo” liga-se à concepção
discursiva que reduz a consciência coletiva a uma simples resultante das consciências individuais isoladas, tidas como ligadas entre si pelas suas manifestações exteriores nos signos e nos símbolos – Claude Levy-Strauss,
por exemplo, trata a consciência coletiva como resultante de consciências individuais ligadas na linguagem
como signo exterior da fala xii.
Insistem os autores dessa tendência de interpretação
alegorista, impropriamente chamada “estruturalista”, na
importância do critério da linguagem como fato, mas, ao
invés de acentuar a união prévia, o todo existente (o Nós-

outros) que torna possível a apreensão dos significados
comuns de uma língua, tomam as manifestações exteriores de signos e símbolos em uma estrutura a que, supostamente, as consciências individuais isoladas seriam ligadas em lógica, e não em consciência coletiva. Afirmam,
por exemplo, que, se há linguagem, seria supostamente
lógico que possam comunicar.
Portanto, o questionável aqui é tal pressuposição
discursiva da existência de um estruturalismo lógico universal na base de toda a sociedade. Um artifício que, desprovido de profundidade, acolhe sem crítica e de maneira
alegórica ou inconsciente as preconcepções filosóficas do
século XVIII. Agasalha, notadamente, a ideia de um “Eu
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genérico”, representado tanto na “vontade geral” de Rousseau quanto na “intuição transcendental” de Kant.
Como observou Bourdieu xiii , Lévy-Strauss é censurável
por “incluir” o princípio da relação (ou correlação) entre as
estruturas dos sistemas simbólicos e as estruturas sociais
dentre as explicações demasiado fáceis e ingenuamente
projetivas, que ele mesmo passou a rejeitar em favor das interpretações alegóricas.
Desta forma, pode ver que a orientação aqui elaborada
não é neutra, mas tem implicação crítica, se contrapõe aos
preconceitos filosóficos inconscientes.
Em suma, o presente trabalho elabora algumas linhas de análise e interpretação aplicáveis para situar,
em nível de introdução, os problemas significativos de
sociologia que abrem o caminho para a compreensão
dos sistemas cognitivos.
Rio de Janeiro, junho 2008 / março de 2017
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Nem Culturalismo, Nem Marxismo: Notas sobre
o problema da sociologia do conhecimento

Tópicos:
A eficácia do conhecimento
O papel de argamassa
A comunicação dentro do psiquismo coletivo
A subjetividade coletiva
A ineficácia do “saber adequado”

Etiquetas:
Causalidade, classes de conhecimento, coeficiente
existencial do conhecimento, correlações funcionais, culturalismo, determinismos sociais, juízos cognitivos, marxismo, totalidade.
O “culturalismo abstrato” prejudicou o alcance probabilitário
da sociologia de Max Weber. Esta orientação errática despreza as
“censuras sociais” como elemento de regulamentação presente em realidade nas obras de civilização e nas estruturas. Desta sorte, o “culturalismo abstrato” atribui ao conhecimento (e a todas as obras de
civilização em geral) uma independência e uma ineficácia muito
maior do que elas têm efetivamente na engrenagem complexa e constringente da realidade social.
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A Eficácia Do Conhecimento

O “culturalismo abstrato” prejudicou o alcance probabilitário da sociologia de Max Weber. Esta orientação
errática despreza as “censuras sociais” como elemento de
regulamentação presente em realidade nas obras de civilização e nas estruturas. Desta sorte, o “culturalismo abstrato” atribui ao conhecimento (e a todas as obras de civilização em geral) uma independência e uma ineficácia
muito maior do que elas têm efetivamente na engrenagem
complexa e constringente da realidade social.
No culturalismo de Max Weber a sociologia da religião, do Direito, etc. deve limitar-se ao estudo das repercussões unilaterais dos encadeamentos dos dogmas, das
normas, dos valores – elaborados por ciências sociais particulares – sobre as condutas sociais que os realizam, relegando o problema das correlações funcionais recíprocas
para um nível implícitoxiv.
A objeção do culturalismo abstrato ao realismo sociológico de que os conhecimentos e a mentalidade coletiva que lhes
serve de base só poderiam vincular-se às sociedades globais e às classes sociais assenta no pressuposto dogmático de que esses
quadros macrossociais operariam sobre o saber que corresponde às manifestações de sociabilidade, e o fariam como
uma força tal que modificariam completamente as tendências cognitivas dos agrupamentos sociais particulares e das
manifestações de sociabilidade (os Nós-outros e as relações com outrem) como quadros sociais.
Na medida em que explica as variações do saber nos
quadros intermediários entre os atos humanos e as obras
de civilização, a sociologia do conhecimento aplica-se em
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como verificar o problema do papel de argamassa desempenhado pelo saber em correlações funcionais, cabendolhe demonstrar a eficácia do conhecimento na engrenagem
complexa e constringente da realidade social, e procede pela
colocação do conhecimento em perspectiva sociológica.
O Papel De Argamassa

Todavia, a descoberta da colocação do conhecimento em perspectiva sociológica, embora tenha na variabilidade sua verificação experimental, não exclui em
princípio o interesse do pensamento especulativo para a
teoria sociológica, desde que ultrapassada a inaceitável
ideia de Kant de um tipo padrão de intuição pura compartilhada por todos, que jogou por terra a clássica “teoria do
conhecimento”. Neste sentido, remarca a pertinência do
pensamento filosófico de Max Scheler que, reconhecendo
a tendência do conhecimento a ser coletivo, houvera sido
levado a duas descobertas fundamentais para toda a sociologia do conhecimento: (a) a multiplicidade dos gêneros de
conhecimento e, (b) a diferente intensidade de ligação entre esses gêneros de conhecimento e os quadros sociais xv.
Seja como for, podemos repetir que, em vista de estudar as variações do saber nos quadros intermediários entre
os atos humanos e as obras de civilização (a moral, o direito, o próprio conhecimento, a arte, a educação, etc.), a
sociologia do conhecimento afirma a pluralidade dos sistemas cognitivos correspondentes à diversidade dos tipos de
sociedades globais e suas estruturas, sejam estas parciais
ou globais. Os sistemas cognitivos compreendem diferentes hierarquias de classes de conhecimento entrecruzadas com as diferentes acentuações das formas dessas
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classes – observadas estas últimas no âmbito mesmo
dessas classes de conhecimento, como veremos.
No centro da sociologia do conhecimento estão, pois, os
estudos das estruturas sociais, como quadros sociais, já
que, nas estruturas, o saber está em correlações funcionais
e, desse modo, configura os sistemas cognitivos.
Vale dizer, juntamente com as demais obras de civilização, o saber em correlações funcionais desempenha um
papel de argamassa, cimentando as estruturas nos conjuntos reais, sendo justamente a esse papel de argamassa que
se refere a noção de controles ou regulamentações sociais,
afirmando a dimensão constringente da realidade social.
Sem embargo, esse “papel cimentador” não deve ser
confundido às obras de civilização elas próprias, as quais
ultrapassam esse papel que é o delas – notando que, dentre outros autores, o célebre sociólogo Karl Mannheim, em seu
conservadorismo neo-hegeliano, as houvera erroneamente
identificado a uma preconcebida e não comprovável “função de adaptação” do espírito às situações existentes xvi .
Por sua vez, as observações dos sociólogos sobre a formação da consciência de classe são válidas para mostrar um
aspecto privilegiado do papel do saber como argamassa nas
estruturas sociais.
Vejamos o que Lucien Goldmann nos diz das “estruturas mentais”: o grupo (as classes sociais) constitui “um
processus de estruturação que elabora na consciência dos
seus membros tendências afetivas, intelectuais e práticas
orientadas para uma resposta coerente aos problemas que
põem suas relações com a natureza e suas relações inter-humanas” (...), tendências essas elas mesmas mais ou menos
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dotadas de uma coerência que se pode chamar “visão do
mundo”, que “o grupo não cria, mas da qual elabora os elementos constitutivos e a energia que permite reuni-los” xvii.
A Comunicação Dentro Do Psiquismo Coletivo

Entretanto, no enfoque do realismo sociológico – que
visa como disse estudar as variações do saber – não basta
contemplar o setor histórico da realidade social, e superestimar as classes sociais como “grupos cuja consciência
tende para uma visão global do homem”. Isto levaria a desprezar as manifestações de sociabilidade igualmente como
quadros sociais do conhecimento, embora não-históricos.
Sem dúvida, a orientação do realismo sociológico,
contrário ao culturalismo abstrato que ronda a análise sociológica genética das estruturas de sociedades históricas,
não exclui a confrontação dos sistemas de conhecimento
com as sociedades globais.
Pelo contrário, é um cotejo imprescindível para que
tenha relevo (a) - o estudo das ligações entre os grupos particulares e o saber, embora considere junto deste estudo,
como igualmente indispensável, (b) - o estudo das manifestações de sociabilidade como quadros sociais do conhecimento – a microssociologia do conhecimento xviii .
Mas não é tudo. Em face da crescente influência concorrente da filosofia abstrata do conhecimento, alimentada
pela neuropsicologia da cognição (as chamadas “ciências
da cognição”), fomos motivados a desenvolver com profundidade as orientações básicas da nova sociologia do conhecimento, posto que nenhuma comunicação pode ter lugar fora do psiquismo coletivo xix.
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A sugestão visando redirecionar a sociologia em proveito da tecnologia pode ser associada notadamente às chamadas “ciências da cognição”, cujo aproveitamento das novas técnicas visuais da neurociência fez crescer seu prestígio e influência, difundindo-se a falsa suposição de que, ao
examinar o funcionamento do cérebro, a neuropsicologia
seria capaz de visualizar os processos mentais ou, pelo menos, exercer uma observação muito próxima disso. Tal o
engano desejado. Em realidade esse desiderato não se verifica. Os processos mentais não podem ser diretamente observados, mas apenas constatados por inferência e de modo
retroativo. xxA neurociência não alcança a visualização dos
fatos mentais, tais como a simbolização ou o aprendizado,
mas somente de seus correlatos fisiológicos. Utilizando
aparelhos como os de ressonância magnética e de tomografia, observa somente aquilo que acontece no organismo enquanto os processos mentais se desenrolam.
Por contra, partindo do fato elementar de que o conteúdo do saber varia em função dos quadros sociais, o
pensamento relativista sociológico argumenta contra o
pré-conceito de que os juízos cognitivos devem ter validade universal: “a validade de um juízo não é nunca universal, já
que se refere a um quadro de referência preciso” - cuja multiplicidade frequentemente corresponde aos quadros sociais,
quer se trate da Massa, da Comunidade, da Comunhão,
ou dos agrupamentos particulares, das classes sociais, das
sociedades globais.
Se a verdade e os juízos fossem sempre universais
não poderia estabelecer-se uma distinção nem entre as ciências particulares, nem entre os gêneros do conhecimento
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(não se poderia falar, neste último caso, de gêneros ou classes do conhecimento), notando-se que até mesmo os filósofos mais dogmáticos distinguem dois ou três gêneros do conhecimento: o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento técnico, os quais - como classes
do conhecimento - se impõem cada um como um quadro de
referência, eliminando o dogma da validade universal dos juízos.
Ultrapassando as limitações da antiga sociologia do
conhecimento, promovida por Karl Mannheim, nossa disciplina inclui a constatação sociológica de que cada ‘Eu’
participa, inevitavelmente, dos conjuntos sociais mais diversos, que dão aos seus membros os critérios para chegar
a uma integração relativa e variada das tendências contrárias ou complementares próprias de toda a pessoa humana.
Por esta via, destacamos dentre as orientações básicas da nova sociologia do conhecimento, que a diferenciam de qualquer filosofia abstrata da identidade, não somente a intermediação e as distinções entre o psiquismo
e o saber, mas, sobretudo a imanência recíproca do individual e do coletivo.
A Subjetividade Coletiva

A nova sociologia do conhecimento, já proposta na
obra de C. Wright Mills (1916-1962), mas fundamentada,
desenvolvida e promovida por George Gurvitch (18941965), para além de qualquer conservadorismo neo-hegeliano, em sua orientação para a desdogmatização da teoria
sociológica, não suprime a totalidade infinita das obras de
civilização elas próprias xxi.
A compreensão de que o conjunto das obras de civilização (moral, religião, arte, conhecimento, direito, educação) é
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uma totalidade infinita e, como tal, supera o humano, não leva
ao posicionamento exagerado de que o mundo dos produtos
se sobrepõe e arrasta o humano (seriam os livros, as bibliotecas, as arquiteturas que fazem o homem, acima de qualquer
reciprocidade), posicionamento esse só admissível no quadro
de uma teoria da reificação da mercadoria.
Em sociologia, as obras de civilização podem ser compreendidas em conjunto na mesma proporção em que se
constata que os homens são construtores de símbolos. 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 xxii.
Dessa compreensão atribuída ao mencionado Max
Scheler, afirma-se que a cada tipo de sociedade, a cada
grupo, a cada ligação social, a cada era de civilização se
oferece um setor diferente do mundo infinito dos valores e
do logos, assim como uma ordem das realidades com particular relevo, conduzindo à necessidade da colaboração de
todos os quadros sociais e de todos os indivíduos para
chegar a uma visão de conjuntos.
O conhecimento, tomado desde sua tendência a ser coletivo, pode definir-se como participação de uma realidade a
uma outra, sem que nessa outra se produza qualquer modificação. É o sujeito cognoscente em sua particularidade que
sofre alterações em virtude do conhecimento, e não a realidade transobjetiva (a que se referem os conjuntos reais) xxiii
alterações que conduzem justamente à mencionada necessidade da colaboração de todos os quadros sociais, e de todos os indivíduos para chegar a uma visão de conjuntos.xxiv
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Daí, contrariando ao mencionado Karl Mannheim, alcança-se a formulação propriamente sociológica de que:
(a) - a relação entre quadro social e conhecimento não é
geralmente uma ligação causal; (b) - não se pode afirmar
nem que a sociologia do conhecimento institui a realidade
social como causa e o conhecimento como efeito, nem que
o conhecimento, como tal, age como causa sobre os quadros sociais.
Toda a hipótese nova traz a marca da estrutura da sociedade em que se elaborou. Assim, por exemplo note:
(a) – a correspondência ideológica entre o darwinismo e a concorrência, tomada esta última como princípio
em ação na sociedade da época;
(b) – de maneira menos evidente que a anterior e em
estado inconsciente, observa-se a correspondência entre
as incertezas na microfísica e os limites à capacidade de
controle que a mesma faz aparecer, e que provêm da energia atômica, como fator de explosão das estruturas sociais
globais.
A perspectivação sociológica do conhecimento nada tem
a ver em si própria com a afirmação de que um conhecimento é uma projeção ou um epifenômeno de um quadro
social, ou ainda que é uma superestrutura ideológica.
Aliás, em relação ao posicionamento que, diante da
orientação sociológica em não atribuir valor ao conhecimento nem justificá-lo, representa negativamente a sociologia do conhecimento, e a trata como ceticismo e nihilismo, supostamente voltada para invalidar todo o saber ou
diminuir o seu valor, cabe pôr em relevo que o relativismo
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especificamente sociológico está caracterizado na afirmação dos coeficientes existenciais, humanos e sociais do conhecimento, de tal sorte que a sociologia do conhecimento
é liberada de qualquer a-priori filosófico, e seu relativismo
procede diretamente das incertezas de todo o conhecimento científico, tal como equacionadas na teoria microfísica do século XX xxv.
O termo “perspectivação” refere-se à operação de colocar
o conhecimento em perspectiva sociológica (seja como realidade
social histórica ou como metodologia), isto é, enfocá-lo no marco
das correlações funcionais e dos procedimentos dialéticos de intermediação que as viabilizam. Como realidade social histórica, note que o século XX acentuou a realidade mesma da
visão de conjuntos, diferenciada em fato na coincidência dos
quadros sociais e dos quadros de referência.
Da mesma maneira, as correlações entre o conhecimento e os quadros sociais como situação de fato está posta
com a importância das organizações privadas e públicas
no planejamento da pesquisa científica, importância esta
que é muito notada. Assim, na época da energia atômica e
da eletrônica, a pesquisa exige laboratórios ou organismos de investigação e experimentação em muito vasta envergadura, com extensão internacional.
A perspectivação sociológica do conhecimento, afinal, almeja verificar a coerência de um conhecimento; trata-se da
procura de correlações funcionais entre os quadros sociais
e o conhecimento; trata-se de um estudo explicativo que
não levanta a questão do condicionamento de uns em rela-
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ção ao outro, mas limita-se a verificar seu paralelismo ou simetria, o conhecimento e os quadros sociais sendo tomados como sucessos que se produzem em tempos sociais contínuos ou múltiplos e variados (podem ser paralelos no mesmo
tempo ou em tempos descontínuos) xxvi. Sob esse paralelismo, posto em destaque pelas correlações funcionais, podem surgir, ademais da dependência ao mesmo fenômeno social total xxvii [ver Notas Complementares], as relações entre o simbolizado e o simbolizante.
Quer dizer, dessa dependência, configurando uma realidade particularmente qualitativa e contingente em mudança,
decorre que a afirmação do significado, em sua autonomia
relativa a respeito do significante, – ou do simbolizado a respeito do simbolizante – , seja também a antecipação no presente de um tempo futuro, seja também “um futuro atual”.
Portanto, na nova sociologia do conhecimento, a subjetividade Coletiva (aspiração coletiva aos valores) é reconhecida como eficaz, e levada em conta em nível operativo. O
fato de as mentalidades e as consciências coletivas e individuais utilizarem um vasto aparelho simbólico prova
como sabem o caráter social da vida mental, o caráter social
do elemento psíquico, sobretudo consciente – os quais são
integrados, e assim passam na realidade social suas energias ou emanações subjetivas. Lembrem que as mitologias
sociais são histórias de origem imaginativa transmitidas,
principalmente, através da literatura oral [exemplo, no
Brasil, é a literatura de cordel] para buscar um significado
para os fatos políticos, econômicos e sociais. Incluem a mitologia grega da antiguidade, dentre outras.
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A Ineficácia Do “Saber Adequado”

Se o conhecimento não é separado das mitologias sociais, podemos notar finalmente, em consequência, que,
para a compreensão dos sistemas cognitivos, se impõe o estudo do coeficiente existencial do conhecimento.
Por sua vez, nesse estudo do coeficiente existencial
do conhecimento – incluindo os coeficientes humanos (aspectos pragmáticos, políticos e ideológicos) e os coeficientes sociais (variações nas relações entre quadros sociais e
conhecimento) – deve-se ter em conta não somente o reconhecimento da autonomia do significado, mas deve-se
acentuar igualmente a equivalência dos momentos antitéticos (anulação da oposição espiritualismo-materialismo):
a realidade que a sociologia estuda é a condição humana
considerada debaixo de uma luz particular, e tornando-se
objeto de um método específico.
Contrariando os que, influenciados pelo marxismo,
buscam o determinismo único em sociologia, na maioria
das vezes atribuído às infraestruturas, há que chamar atenção para a evidência de que, sem falsear e sem desacreditar
um conhecimento em sua coerência relativa não se pode
afirmar que seja uma simples projeção ou um epifenômeno
da realidade social.
Quer dizer, antes de buscar a aplicação da causalidade, deve-se ter em conta que na sociologia do conhecimento (nova), a explicação, a formulação de enunciados
determinísticos não deve nunca na ‘primeira instancia’ ir
mais além do estabelecimento do seguinte: (a) - correla-
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ções funcionais, (b) - regularidades tendenciais e (c) - integração direta nos quadros sociais, pelo que se verifica a
coerência relativa de um conhecimento.
Só então, uma vez empreendida a verificação da coerência, se poderá passar à fase de refutação ou desacreditar
tal conhecimento para, enfim, nessa suposição, mostrá-lo
como epifenômeno determinado pelas infraestruturas.
Além disso, é preciso ter em conta que a sociologia do conhecimento (nova), ao não atribuir valor ao saber, não
pode ela servir para invalidar o ‘falso saber’, isto é, invalidar
a manifestação que, desde o ponto de vista de sua realidade
social, parece e funciona como se fosse um fato de conhecimento sem que o seja. Cabe antes à renovada sociologia do
conhecimento estudar as variações do saber, e, para isso,
estabelece o coeficiente social adequado ao conhecimento,
mediante as correlações funcionais que lhe são próprias.
Pode então nossa disciplina fazer sobressair a ineficácia
do “saber adequado”, mediante a colocação do conhecimento
em perspectiva sociológica, possibilitando a constatação de
perspectivas utópicas, ideológicas, mitológicas, como as expressões de uma consciência mais aberta às influências da
ambiência social (Gestalt) – expressões diferenciadas entre
aquele “saber adequado” (mero reflexo das posições dos papéis sociais) e o seu quadro social xxviii.
Se as relações de causalidade podem ser consideradas
somente nos casos de ruptura entre os quadros sociais e o
saber, a sociologia do conhecimento, por sua vez, é impotente para servir à desmistificação e à desalienação do saber, no sentido antirrelativista pretendido por Marx, como
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“liberação de toda relação entre conhecimento e quadro social”, já que esta pretensão representa nada mais do que
“uma utopia intelectualista do saber desencarnado” xxix.
***
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A Linguagem De Conjuntos Em Sociologia.

Tópicos:
A introdução da dialética
O método dialético
A complementaridade dialética
A implicação dialética mútua
A ambiguidade dialética
A polarização dialética
A reciprocidade de perspectiva

Etiquetas
Conjuntos, conhecimento, dialética, história, sociologia, século vinte.

Para estudar a realidade social e aí entrever os conflitos reais entre os aparelhos organizados, as estruturas propriamente ditas e, enfim, a vida espontânea dos grupos a
sociologia faz recurso à dialética, como instância privilegiada da visão de conjuntos, de tal sorte que o conceito de
estrutura se revela o mais dialético, com os atos (juízos
cognitivos, intuições) não se reduzindo à objetivação nas
obras de civilização (conhecimento, direito, moral).
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A Introdução Da Dialética em Sociologia

Neste sentido, embora forme par junto ao existencialismo na resistência à tecnificação da filosofia e dos controles sociais, a sociologia dialética nada tem a ver com o ceticismo, e afirma-se bastante diferente dos posicionamentos
dogmáticos e preconceituosos de Jean Paul Sartre.
Na leitura do sociólogo há um ceticismo e um pessimismo exagerado levando Sartre a tratar os conjuntos práticos, a dimensão social da existência (que a sociologia descobre em estado de realidade social) como ameaçada de
cair na inércia e na dispersão das séries. Tanto mais que,
para este autor a sociedade não é um macrocosmo de agrupamentos, mas uma dispersão das séries de séries (séries de
manifestações particulares, séries de fatosxxx), cuja combinação é para ele contida sob a designação de “coletivo”, de
tal sorte que os grupos e as classes sociais - tidos como os
primeiros focos da “práxis comum” - são eles mesmos ameaçados de dissolução nas séries.
Enfim, para Sartre a dialética é negativa dos conjuntos práticos e se reduz a um método demonstrando que esses conjuntos não são realidades, mas são “quase sombras”
projetadas pelas existências individuais, por um lado e, por
outro lado, pela história universal idêntica à razão xxxi.
Por contra, o ponto de vista sociológico reconhece
que o processamento dialético é essencialmente depuração
de um conhecimento sob a pressão de uma experiência
com a qual ele se defronta.
A introdução da dialética nas ciências exatas foi feita
em relação ao seguinte: (a) - para abrir um acesso em dire-
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ção ao que é escondido, ao que dificilmente se pode possuir; (b) - para renovar experiência e experimentação; (c) para tornar essencialmente impossível a esclerose dos quadros operativos.
Trata-se, então, de uma dialética que não é nem uma
arte de discutir e de enganar, nem um meio de fazer a apologia de posições filosóficas preconcebidas - sejam elas denominadas racionalismo, idealismo, criticismo, espiritualismo, materialismo, fenomenologia, existencialismo. Tal a
dialética experimental e relativista, recorrendo à especulação para melhor adaptar os objetos do conhecimento às
profundezas do real xxxii. O mesmo valendo para um importante filósofo da cultura científica como Gaston Bachelard,
quem começou a introduzir a dialética complexa desde o
ano de 1936 (“La Dialectique de la Durée”) e notou que a
dialética é ligada a procedimentos operativos que tornam
relativo o aparelho conceitual de toda a ciência xxxiii.
O Método Dialético

Há cinco procedimentos operativos relacionados nos
quais se manifesta o método dialético na seguinte ordem:
1º)- a complementaridade dialética, 2º)- a implicação dialética mútua, 3º)- a ambiguidade dialética, 4º)- a polarização dialética, 5º)- a reciprocidade de perspectiva.
Na descrição desses procedimentos, o tópico posto em
relevo é a diferença entre a disposição da experiência nas ciências da natureza, a qual visa conteúdos que, neles mesmos,
nada têm de dialéticos, por um lado e, por outro lado, a experiência arregrada em sociologia, a qual, por sua vez, visa
conteúdos dialéticos, como o é a própria realidade social. Em
sociologia, a experiência é o esforço dos homens, dos NósWebsitio Produção Leituras do Século XX –
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outros, dos grupos, das classes, das sociedades globais para
se orientar no mundo, para se adaptar aos obstáculos, para
os vencer, para se modificar e modificar seus entornos.
Para que o processamento dialético aconteça é preciso que haja o problema de um conjunto, de uma totalidade real. Não há dialética em relação a certos extremos
que se podem juntar e que não têm sentido uns sem os outros tais como o polo Norte e o polo Sul, o Oriente e o Ocidente, o polo positivo e o polo negativo da corrente elétrica,
o branco e o negro, o alto e o baixo, o dia e a noite, o quente
e o frio, o inverno e o verão, a direita e a esquerda, etc., extremos esses que nada têm a ver com a complementaridade
dialética e já acessíveis por eles mesmos. Quer dizer, os
“procedimentos discursivos” se revelam inteiramente suficientes e o método dialético nada tem a ver nisso. No procedimento operativo da complementaridade dialética, por
sua vez, se trata de desvelar a aparência de uma exclusão
recíproca dos termos ou dos elementos contrários que se
revelam à clarificação dialética como irmãos siameses, duplos se afirmando uns em função dos outros e, desse fato
entrando nos mesmos conjuntos, os quais podem ser conjuntos de gêneros muito diferentes.
A Complementaridade Dialética

Nas ciências da natureza a dialética de complementaridade se propõe simplesmente mostrar a relatividade e
a insuficiência dos conceitos contrários, utilizados para
exprimir um conjunto conceitual que não se consegue delimitar de outra maneira.
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Tratando-se ainda de conjuntos conceituais e não dos
conjuntos reais, nota-se em sociologia que os tipos microssociais, os tipos de agrupamentos, os tipos de classes sociais
e os tipos de sociedades globais se apresentam de início
compreendidos numa dialética de complementaridade. Devem pôr em relevo o caráter mais coerente desses últimos
conjuntos conceituais em face daqueles considerados nas
ciências da natureza, já que as tipologias sociológicas devem servir para estudar não só “um conjunto conceitual que
não se consegue delimitar de outra maneira”, mas os conjuntos reais que se engendram eles mesmos em um movimento dialético direto, limitando-se a complementaridade
unicamente como uma etapa preliminar de dialetização.
Quer dizer: (1) - posto que os tipos sociais são construídos em função uns dos outros, eles exigem a clarificação da implicação mútua; (2) - posto que eles podem tornar-se tão simétricos, eles devem ser postos em reciprocidade de perspectiva; (3) -possibilidades essas que não excluem que eles possam entrar em contradição e assim exigir a clarificação dialética da polarização.
Essas exigências de aplicação dos outros procedimentos operativos a mais da complementaridade dialética em sociologia é verdadeira quando se trata não só dos
quadros conceituais operativos, mas das manifestações
dos conjuntos sociais reais eles mesmos, tais como os
Nós-outros, os grupos, as classes, as estruturas, as sociedades globais. Na apreciação dos três gêneros de complementaridade dialética, nota a caracterização de um jogo de
compensações, sendo contemplados casos (a) - de relações
entre Eu, Outrem e Nós-outros; (b) - de relações entre as
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manifestações da sociabilidade, os grupos e as sociedades globais; além de (c) - aspectos dos patamares em profundidade da realidade social. Tais gêneros são os seguintes: (A) - Complementaridade das Alternativas que se Revelam não serem tais; (B) - Complementaridade das Compensações; (C) - Complementaridade dos Elementos voltados na mesma direção xxxiv.
A Implicação Dialética Mútua

No Estudo sociológico do procedimento operativo da

implicação dialética mútua sobressai na análise além do
(a) - domínio da realidade social em seu conjunto, (b) - a
ligação entre as estruturas sociais e as obras de civilização,
e (c) - a descrição da imanência recíproca entre o psiquismo individual, o psiquismo interpessoal ou intergrupal (dito “social”) e o psiquismo coletivo, incluindo-se
nessa descrição a comunicação social.
A implicação dialética mútua consiste em reencontrar nos elementos ou termos à primeira vista heterogêneos
ou contrários, os setores por assim dizer secantes que coincidem, se contém, se interpenetram em certo grau, ou são
parcialmente imanentes uns aos outros. Quer dizer, revelase o procedimento imprescindível para dar precisão à ligação entre a vida psíquica e a vida social. A imanência recíproca parcial entre esses dois termos é verificada no fato de
que, não sendo reduzida às suas exteriorizações na base
morfológica, nas técnicas e nas organizações, nem às suas
cristalizações nas estruturas e nas obras de civilização, a
realidade social porta nela tensões crescentes ou decrescentes até as reações mais ou menos espontâneas - as quais
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se manifestam em graus variados do inesperado, do flutuante, do instantâneo e do imprevisível que correspondem
ao que se chama o psíquico.
Da mesma maneira, a implicação mútua permite dar
precisão à ligação entre o psiquismo individual, o psiquismo interpessoal e o psiquismo coletivo. O argumento
é o seguinte: considerando que no psiquismo coletivo tem
lugar uma fusão prévia das consciências (assegurando a
mesma significação aos signos e aos símbolos, como, p.ex.,
às palavras de uma linguagem), nota-se que o psiquismo
interpessoal ou intergrupal implica os dois outros, pois, se
este psiquismo é afirmado nas suas manifestações na comunicação, nenhuma comunicação pode ter lugar fora do
psiquismo coletivo. Ao mesmo tempo, são os psiquismos
individuais que comunicam - o que supõe sua diferenciação
tanto quanto sua fusão.
A respeito desses psiquismos, observa que o crescimento dos graus de implicação mútua entre os mesmos
conduz para a reciprocidade de perspectiva, sendo este o
caso quando se passa do quadro social da Massa ao da Comunidade, e do quadro da Comunidade ao da Comunhão.
Quanto à implicação mútua entre as estruturas sociais e as obras de civilização, nota que só o estudo das estruturas sociais já exige o emprego de todos os procedimentos
dialéticos disponíveis.
Observa-se, enfim, no conjunto, a implicação mútua
entre as manifestações da sociabilidade, os grupos, as classes
e as sociedades globais, e as relações que se desenvolvem entre os diferentes planos seccionados da realidade social.
Quer dizer, a complementaridade por dupla compensação
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não é suficiente para estudar o vaivém deles.
A base morfológica, os aparelhos organizados, os modelos culturais e técnicos, as condutas mais ou menos regulares, os papéis sociais, as atitudes, os símbolos sociais,
as condutas novadoras, as ideias e valores coletivos, os estados e atos coletivos, se interpenetram em um certo grau,
mesmo preservando-se tensos, sempre suscetíveis de entrar em conflito uns com os outros, e de tornar-se, finalmente, antinômicos (cf. ib. p. 261 sq).
A Ambiguidade Dialética

No estudo sociológico do procedimento operativo da

ambiguidade dialética, assinala-se que o domínio de aplicação da sociologia é pleno de ambiguidade: ser ligados e
ficar em certa medida irredutíveis; melhor, se interpenetrar, fusionar parcialmente sem se identificar; participar
das mesmas totalidades e se combater, se revelar frequentemente de uma só vez amigos e inimigos, centros simultâneos de atração e de repulsão, focos de reconforto e de ameaça - o que é a sina do homem vivendo em sociedade, a sina
dos Nós-outros, dos grupos, das sociedades inteiras- é se
mover não somente na esfera da complementaridade por
dupla compensação, mas é igualmente se mover na esfera
da ambiguidade que se exaspera facilmente em ambivalência. Nesse estudo sociológico a relação entre Massa, Comunidade e comunhão é privilegiada. O jogo das compensações verificado entre esses três graus de intensidade do
Nós-outros toma frequentemente um caráter de ambiguidade e ambivalência.
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Por exemplo, a Comunhão tem tendência a estreitar não somente sua extensão, mas igualmente o conteúdo daquilo no que se comunga.
Por sua vez, a Massa, sobretudo quando é de ampla envergadura, se mostra amiúde mais generosa e mais rica em
conteúdos postos em jogo do que a Comunidade e sobretudo do que a Comunhão. Então, a Massa se apresenta como
libertadora das pressões da Comunidade e esta como libertadora dos estreitamentos opressivos das comunhões. Além
disso, essas manifestações dão ensejo a contradições flagrantes nos juízos de valor. Ou seja, o que é libertação para
os participantes sem reserva é ambivalência penível para os
recalcitrantes e servidão para aqueles que ficam de fora advindo daí as contradições nos juízos de valor em um conjunto macrossocial relativamente às três manifestações do
Nós-outros. Outro exemplo refere-se à aplicação do procedimento da ambiguidade dialética no estudo das relações
com outrem. Já notamos que em sociologia as relações mistas são àquelas onde a pessoa se aproxima distanciando-se e
onde se distancia aproximando-se. Sob o aspecto ativo, se trata
das trocas, das relações contratuais, das relações de crédito, de promessas diversas. Apesar do seu caráter fundado
sobre a reciprocidade nota-se certa ambiguidade nessas relações. Elas implicam de uma só vez certa harmonia de interesses quanto à validade das obrigações previstas, e um
conflito de interesses quanto à interpretação de suas cláusulas materiais e dos modos de sua execução. Essa ambiguidade se exaspera em ambivalência quando essas relações com outrem de caráter misto tomam uma forma passiva, já que os indivíduos, grupos, sociedades (os Eu e os
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Outrem) são de uma só vez atraídos e repelidos uns pelos
outros, sem que cheguem a se dar conta da parte de elementos negativos e positivos nessas confusões xxxv.
A Polarização Dialética

No estudo sociológico do procedimento operativo da
polarização dialética se dá ênfase à inexistência de antinomias em si ou que permaneceriam sempre assim, em todos os tempos e em todos os lugares.
Se as tensões de diferentes graus - argumenta-se -, os
conflitos, as lutas, os contrários, compreendidos em relações de complementaridade, de implicação mútua, ou de
ambiguidade podem se exasperar em antinomias, eles podem também em outros momentos se encontrar em relações diferentes e demandar procedimentos outros que não
a polarização dialética.
As classes sociais nas sociedades de capitalismo organizado não podem ter afirmado de antemão um caráter antinômico, já que se admite a possibilidade de evitar as desigualdades econômicas graças a um regime de compensações planejadas, não excluído a-priori.
Nota-se, além disso, que podem surgir antagonismos entre Eu, Outrem e Nós-outros, assim como entre as manifestações da sociabilidade, os grupos e as sociedades globais quer dizer, é possível a ruptura da reciprocidade de perspectiva ou da implicação mútua, a que tais elementos tendem habitualmente.
Uma mudança sobrevinda no Nós-outros que esteja
posto diante de um dilema imprevisto impulsiona certos
Eu participantes, seja a tornar-se heterogêneos a esse Nósoutros, seja a participar de outros Nós-outros. Ou então
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acontece que em um Nós-outros, no lugar da Comunidade
a que um Eu permanece fiel, é o elemento da Massa que se
encontra acentuado.
Quanto ao confronto violento atingindo grupos e sociedades globais, ou entre certas manifestações da sociabilidade e os grupos nos quais elas se encontram integradas,
nota que o procedimento de polarização dialética se impõe,
pois esses embates não só podem tornar-se o signo da reviravolta da hierarquia dos agrupamentos, da desestruturação das sociedades globais ou do desabamento de certos
grupos particulares, mas também podem ser provenientes
de uma defasagem ostensiva de movimentos, de tempos sociais ou de orientações.
A Reciprocidade De Perspectiva

O quinto e último procedimento operativo de dialetização ou “clarificação dialética”, conforme a classificação
descrita por Gurvitch (ib.ibidem), corresponde ao estudo
sociológico das totalidades humanas em marcha, e é aquele
da colocação em reciprocidade de perspectiva. Trata-se
de pôr em relevo nos elementos que não admitem nem
identificação, nem separação, sua imanência recíproca - a
qual tornou-se tão intensa que conduz a um paralelismo ou
a uma simetria entre as manifestações de tais elementos. A
aplicação do procedimento da colocação em reciprocidade
de perspectiva acentuando a simetria, justifica-se por tratar-se de manifestações particularmente fortes das totalizações. O estudo sociológico desse procedimento compreende o seguinte: (1)o individual e o social; (2)as relações
entre as diferentes manifestações da mentalidade coletiva
e da mentalidade individual, distinguindo as relações entre
Websitio Produção Leituras do Século XX –
PLSV: http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A Sociologia dos Sistemas Cognitivos
©2016 by Jacob (J.) Lumier

54
(a) estados mentais, (b) as manifestações das opiniões e (c)
os atos mentais; (3) a relação entre a contribuição coletiva
e a contribuição individual às obras de civilização.
Quanto aos limites da dialética, observa o seguinte:
(a) - se a dialética ajuda a confundir toda a dogmatização
de uma situação, toda a solução de facilidade, toda a sublimação consciente ou inconsciente, todo o isolamento arbitrário, toda a parada do movimento da realidade social, ela
não explica, ela não nos dá o esquema da explicação. A dialética nos leva ao umbral da explicação em sociologia, mas
não ultrapassa jamais esse umbral.
A dialética nos ensina, entre outros, que os tipos sociológicos eles mesmos são apenas quadros operativos destinados a servir de pontos de reencontro para seguir os quadros
sociais reais em seu perpétuo dinamismo; (b) - a dialética empírico-realista nada pode além de colocar as questões, e não
dá, ela mesma, as respostas. A multiplicidade dos procedimentos dialéticos operativos pode apenas acentuar as nuances, refinar a descrição da realidade social, e pôr em relevo, como anotado, a complexidade de toda a explicação
válida em sociologia. (c) - A complementaridade, a implicação mútua, a ambiguidade, a polarização das antinomias,
a reciprocidade de perspectiva apenas preparam a explicação de uma maneira particularmente intensa, já que os procedimentos propriamente explicativos - tais como as correlações funcionais, as regularidades tendenciais, os cálculos de probabilidade, a causalidade singular e a integração
direta nos conjuntos- pressupõem, todos, as totalidades
concretas, cujas sinuosidades são contingentes e os graus
de coerência essencialmente variáveis.
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O Hiperempirismo Dialético

Notas sobre a metodologia procedente do
Histórico da dialética científica

Tópicos:
O alcance realista da dialética
O problema da posição filosófica
O hiperempirismo dialético é uma metodologia

Etiquetas
Conhecimento, crítica, história, ideologia, relações
humanas, sociologia, século vinte, dialética, procedimentos operativos.

No fundo, a pouca sensibilidade para com o realismo
relativista sociológico não passa do que em sociologia se
designa por “resistência à mudança social”. A perspectiva de
superação da dialética que está contida na orientação que
vincula dialética e experiência põe em questão velhas crenças epistemológicas.
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O Alcance Realista Da Dialética

Para J. P. Sartre em seu racionalismo original, a dialética sociológica é tida como manifestação empírica em sentido restritivo ou particularista e, portanto, como não
sendo dialética propriamente dita.
Neste raciocínio, uma vez que as condições da experiência venham a passar por alterações, a dialética sociológica também se tornaria outra, o que, supostamente, se
esta pretensão fosse cabível, invalidaria sua universalidade e lhe imprimiria um caráter transitório tido previamente por indesejado.
Sem dúvida, a incoerência de Sartre situando o sociólogo junto dos positivistas lógicos xxxvi é desconsiderar o
alcance realista da dialética, no sentido ontológico do
termo, ligada à sociologia diferencial dos agrupamentos sociais particulares e à microssociologia.
Para Sartre, a dialética sociológica não se enquadraria
na suposta racionalidade do processo histórico, muito menos a descoberta dos níveis múltiplos de realidade social,
as hierarquias múltiplas e a constatação gurvitchiana de
que as hierarquias específicas dos agrupamentos particulares restam não absorvidas e conflitantes com as hierarquias das classes sociais.
Aliás, do ponto de vista da sociologia do conhecimento é justamente a partir da constatação dessa diferença
específica aos agrupamentos particulares que se chega à
percepção da mudança no interior das estruturas e reciprocamente. Além disso, tampouco pode ser classificada “positivista” a descrição e a análise gurvitchiana dos determinismos sociais, como operações de integração dos fatos ou
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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 e não apenas lógica, como o é o
esforço coletivo de unificação.
O hiperempirismo dialético é todo o contrário de
uma concepção filosófica prévia. Nota que esse termo assimila o que Bachelard classificou “revolução do empirismo”, operada pela mecânica ondulatória, que leva a “tornar indireto o que era direto, a encontrar o mediato no imediato,
o complexo no simples”[ Bachelard, G.: "O Novo Espírito Científico”, SP, Abril, 1974, p. 291].
O Problema Da Posição Filosófica

Um dos principais postulados da sociologia diferencial
do conhecimento é a afirmação da possibilidade da intervenção do conhecimento filosófico para permitir encontrar na
realidade social o fenômeno específico do conhecimento, e
para estabelecer no seu seio esquemas de classificação, como
o das classes e formas do saber.
Todavia, é admitido que esses contatos particularmente intensos entre a sociologia das obras de civilização,
por um lado, de que a sociologia do conhecimento é um dos
ramos, ao lado da sociologia da vida moral, da sociologia do
direito, da arte, da linguagem, da religião, da educação, etc.
e, por outro lado, o conhecimento filosófico, são contatos
que devem ser desenvolvidos sem que isso conduza à submissão da sociologia a uma doutrina filosófica específica.
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Caso houvesse submissão seria arruinado o alcance
das investigações sociológicas. Aliás, esse fracasso atingiu
o importante sociólogo pioneiro Karl Mannheim, como já
foi mencionado, que fez por abalar a autoridade científica
da sociologia do conhecimento por ele fundada e promovida ao submetê-la à sua síntese dogmática de hegelianismo e pragmatismo.
Como se sabe, é perfeitamente possível invocar justificações filosóficas diversas para preconizar a colaboração
entre o conhecimento filosófico e a sociologia das obras de
civilização. Lembra a respeito disso que se poderia recorrer a certos desdobramentos renovadores do racionalismo
e do empirismo como a teoria da “renovação perpétua da razão”,
onde a razão é tomada como produzindo sempre novas categorias adaptadas aos obstáculos a vencer, de que nos falou Leon Brunschvicg xxxvii.
Da mesma maneira, poder-se-ia invocar como justificações filosóficas o realismo pluralista ou o monista. Também a “filosofia do quase” poderia ser invocada a guisa de justificação, ligando-se a uma “teologia negativa do absoluto”.
Nada obstante, seria errôneo supor impraticável o esforço para delimitar as tarefas do conhecimento filosófico,
ou para dele colher os critérios que permitem diferenciar
as disciplinas da sociologia, sem tomar alguma posição filosófica prévia.
Pelo contrário, essa meta de colher os critérios necessários sem tomar alguma posição filosófica é realizável e é
facilitada pela existência de um triplo limiar comum à filosofia e à sociologia, seguinte: (a) - a condição humana; (b)
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- o domínio das significações, dos símbolos, das ideias e valores, dos atos mentais; (c) - a própria aplicação prévia da
purificação pelos procedimentos do hiperempirismo dialético, “precedendo qualquer ciência e qualquer filosofia”.
O Hiperempirismo Dialético É Uma Metodologia

Portanto, o hiperempirismo dialético é uma metodologia que não se confunde à sociologia do conhecimento, mas sem ela é
inalcançável, e atende à demanda proposta por muitos sociólogos (I. L. Horowitz, e outros xxxviii) de uma disciplina desdogmatizadora, com realismo efetivo, básica da pesquisa
em sociologia xxxix.
Na verdade, esse aporte de Gurvitch procede de um
estudo sobre o histórico da dialética científica como integrada na tendência moderna para unir dialética e experiência, tendência inaugurada na filosofia alemã com Fichte e Hegel, confirmada em Marx e, passando notadamente por Bachelard, estabelecida com a teoria microfísica
do século vinte xl.
Quer dizer, o equacionamento do problema da ligação da dialética e da experiência / experimentação, fundamental nas ciências humanas, vai mais longe do que uma
simples técnica de pesquisa e, constatando a relativização
da oposição metodológica do vivido e do experimental, se
defronta com uma variedade de graus do construído na experiência humana.
Do ponto de vista das teorias de consciência aberta,
que afirmam a imanência recíproca do individual e do coletivo, o único caminho para escapar ao dogmatismo é a
distinção entre vários procedimentos operativos de dialetização ou clarificação-purificação (éclairage) dialética.
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Relevando todos do método dialético, os procedimentos variados de clarificação e purificação por sua vez
são aplicáveis em várias maneiras: exclusiva, concorrente,
e até conjuntamente, como no caso do estudo das relações
entre atitudes individuais e atitudes coletivas (Gestalten),
que exige como vimos a consideração de todas as possibilidades de relações dialéticas.
Podem relacionar os cinco procedimentos operativos
nos quais se manifesta o método dialético, na seguinte ordem: 1º) - a complementaridade dialética, 2º) - a implicação
dialética mútua, 3º) - a ambiguidade dialética, 4º) - a polarização dialética, 5º) - a reciprocidade de perspectiva.
Na descrição desses procedimentos, o tópico posto
em relevo dentre outros é a diferença entre a disposição da
experiência nas ciências da natureza e na sociologia.
As ciências da natureza visam conteúdos que neles
mesmos nada têm de dialéticos. Por sua vez, a experiência
arregrada em sociologia visa conteúdos que já são dialéticos, como o é a própria realidade social. Com efeito, a praxeologia ou qualquer teoria da experiência que a considere
unívoca e a serviço de uma preconcepção filosófica (sensualismo, associonismo, positivismo, pragmatismo, etc.) deforma a experiência, a estanca, destrói o imprevisível, a variedade infinita, o inesperado de seus quadros.
Em sociologia, a orientação do empirismo dialético valorizando a experiência e a experimentação, e a orientação do
realismo dialético valorizando os dados existentes, baseiam-se nos mesmos caracteres da realidade social, da experiência e da dialética. Como âmbitos do ser, ao invés de
significarem uma escala de precedências, realidade social,
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experiência e dialética consistem nas obras e nos atos coletivos e individuais, frequentemente interpenetrados,
conforme se pode ver nas atitudes coletivas como implicando um quadro social em que escalas particulares de valores são aceites ou rejeitadas. A experiência é o esforço dos
homens, dos Nós-outros, dos grupos, das classes, das sociedades globais para se orientarem no mundo, para se adaptarem aos obstáculos, para os vencer, para se modificarem
e modificar seus entornos. Portanto, ultrapassando e englobando a racionalidade da técnica, essa compreensão tridimensional refere a noção de “práxis” como sendo de uma
só vez coletiva e individual.
Em suma, a experiência da realidade social arregrada
pela sociologia põe em relevo a necessidade do recurso aos
procedimentos dialéticos operativos, sendo experiência
do movimento dialético real próprio ao mundo humano,
bem como experiência das manifestações desse movimento nos objetos do conhecimento construídos pela
sociologia.
***
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As Hierarquias Múltiplas Em Teoria Sociológica

Notas Sobre a Pluridimensionalidade da Realidade
Social e a Sociologia dos Patamares em Profundidade
Tópicos
O problema chamado “passagem do grupo à história
Pluridimensionalidade da realidade social
O problema da possibilidade da estrutura.
Etiquetas:
Realidade social, crítica, grupo e história, estrutura,
conjuntos práticos, sociologia, hierarquias múltiplas, dialética, sociabilidade, século vinte.

►O problema chamado “passagem do grupo à história” dá ensejo a confusões caso abordado de um ponto
de vista historicista, que é incapaz de distinguir entre realidade histórica e historiografia ou saber histórico. O
desprezo dessa distinção leva a substituir no “termo história” as sociedades globais, das quais então não se reconhece a existência, reduzindo-as ao prometeísmo xli, sua
historicidade.
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O Problema Chamado Passagem Do Grupo À História

No modelo sartreano característico dessa abordagem
historicista, a sociologia começaria (a) – pelo estudo dos
“conjuntos prático-inertes”, (b) – prosseguindo pelo estudo
dos grupos de diferentes gêneros e (c) – acabando nas classes sociais, que constituem para Sartre a passagem para a
história xlii.
Nota que os conjuntos prático-inertes correspondem
à base morfológica da vida social, a qual na linguagem de
Sartre se define como maneiras de existir fora de si, como
mediação entre a matéria aberta e o humano, mediação que
é ao mesmo tempo objetivação alienada, em cujo domínio
Sartre inclui a instrumentalização da realidade material
com toda a aparelhagem técnica que circunda o homem e,
mais amplamente, todas as expressões exteriormente perceptíveis dos produtos humanos.
Acontece que, equivocadamente, Sartre aí inclui também os termos “serialidade” e coletividade, os quais representam, segundo o mesmo - mas não para os sociólogos -,
“certas formas elementares da vida social”.
Neste ponto, Gurvitch nos faz ver a confusão de Sartre, já que este autor não percebe que o seu termo de “conjuntos prático-inertes”, por impróprio que seja, se refere
ao segundo caso, à inclusão das formas elementares; e, no
primeiro caso, que inclui a instrumentalização da realidade material e etc., o seu termo adequado é o dos “campos prático-inertes”.
Quanto ao termo pouco claro de “série”, nota a inutilidade da reunião sob este termo de três ou quatro manifestações diferentes da vida social (relações de afastamento;
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Massas; solidariedade mecânica no sentido durkheimiano;
enfim, coleção dispersa de indivíduos seguindo o mesmo
modelo).
Gurvitch manifesta inquietação quando Sartre
afirma que as “séries servem de fundamento a toda a socialidade”, de tal sorte que este autor chega facilmente à conclusão mais inquietante ainda de que “a totalidade é aqui
totalização prático-inerte da série das negações concretas
de toda a totalidade”.
Quer dizer, para Sartre a dialética real não opera na sociabilidade, a qual desse modo não passaria de uma sombra. Gurvitch
aproveita então para lembrar-nos que Sartre deixa escapar:
(a) - o fato de que existem as relações com outrem mistas,
onde alguém se aproxima distanciando-se e se distancia aproximando-se (relações bem notadas em certas situações contratuais); (b) - que essas relações podem ser ativo-passivas ou
ativas; (c) - que elas pressupõem, todas elas, a existência de
Nós-outros-outros lhes servindo de fundamento; e (d) - que
as massas podem tornar-se ativas.
Neste ponto Gurvitch não permanece contido em sua
inquietação intelectual e nos mostra a trama dogmática
que se monta em torno do desconhecimento dos problemas
da microssociologia, em especial o desprezo pelos Nós-outros, como expressões concretas da consciência coletiva,
isto é, os Nós-outros como focos de interpenetrações

das consciências e das condutas, suas fusões parciais
constituindo os fenômenos de participação direta dos
indivíduos nas totalidades espontâneas. Como sabem,
esses Nós-outros são precisamente compreendidos em um
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movimento dialético real pela simples razão de que: “se interpenetrar ou fusionar parcialmente não quer dizer em absoluto se identificar, mas quer dizer se afirmar de uma só
vez irredutíveis e participantes, unidos e múltiplos”. E
Gurvitch se lamenta: “é justamente aqui onde a sociologia
tem pela primeira vez essencialmente carência da dialética
que Sartre a abandona à sua própria sorte” xliii .
Nota ainda com severidade que Sartre construiu artificialmente o seu termo “séries” para, exatamente, evitar os
problemas da microssociologia e deixar de lado que as ma-

nifestações da sociabilidade são as primeiras antíteses
salutares que se opõem ao prático-inerte. Vale dizer,
para o sociólogo, as manifestações da sociabilidade são,
justamente, as maneiras de ser ligado no todo por efetividade
do próprio todo, são as primeiras antíteses salutares que se
opõem às mencionadas maneiras de existir fora de si.
No enfoque de Sartre, a suposta mediação entre a matéria aberta e o humano, que é ao mesmo tempo objetivação
alienada, são as maneiras de existir fora de si.
Tais maneiras de existir fora de si correspondem à base
morfológica da vida social, em cujo domínio, como vimos, Sartre inclui a instrumentalização da realidade material, com
toda a aparelhagem técnica que circunda o homem e, mais
amplamente, todas as expressões exteriormente perceptíveis dos produtos humanos.
Mas não é tudo. Na concepção de Sartre os grupos e
as classes seriam as primeiras antíteses salutares - em vez
das manifestações de sociabilidade - que se oporiam aos
conjuntos práticos inertes, pelos quais, todavia os próprios
grupos e classes permaneceriam ameaçados.
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Pluridimensionalidade Da Realidade Social

►Em sociologia, por contra, no estudo da estruturação, sobressai a compreensão de que, embora caracterizem os elementos anestruturais e, portanto, incapazes
por si próprios de formar hierarquias dos patamares de
realidade, as manifestações da sociabilidade são fenômenos microssociológicos.
Ou seja, as formas da sociabilidade embora não unifiquem - como vimos- atualizam no seu seio os degraus objetivados da realidade, os “níveis múltiplos”, constatando
que entre esses níveis se trata de relações inteiramente variáveis, alternando e combinando, por um lado, graus de
cristalização e, por outro lado, graus de espontaneidade, e
assim constituindo forças dinâmicas de mudança.
Quer dizer, na construção de tipologias, a teoria sociológica tira da dialética complexa dos níveis da realidade social os procedimentos de complementaridade,
compensação, implicação mútua, ambiguidade, ambivalência, reciprocidade de perspectiva e até os procedimentos de polarização.
Em palavras simples, a partir desses níveis assim
compreendidos como “níveis múltiplos” se afirma o conhecimento de que não existe tipo de sociedade que alcance
uma coesão sem choques; de que nada se resolve nunca
numa sociedade, pelo menos não definitivamente, só há
graus de coesão e de disparidade. Portanto, as hierarquias
em que esses níveis múltiplos tomam parte são também hierarquias múltiplas, que variam em cada sociedade e em tal
ou qual tipo de estrutura - seja estrutura parcial ou global
– hierarquias nas quais a descontinuidade prevalece.
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O conceito de estrutura social em sociologia diferencial põe em relevo o fato de o conjunto social por
mais complexo que seja preceder virtualmente ou atualmente todos os equilíbrios, hierarquias, escalas.

O estudo desses níveis múltiplos e dessas hierarquias
múltiplas permite avançar na explicação sociológica da
“pluridimensionalidade da realidade social”, suas “ordens sobrepostas”.
Se 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, cabe sublinhar que tais camadas seccionadas nada representam (não são funções representativas),
e não passam de aspectos difusos da matéria social dinâmica, independentes do grau de valor e de realidade, somente limitadas aos graus de dificuldade para acessá-las.
Dessa maneira, 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.
O estudo das combinações móveis dessas camadas
seccionadas somente tem lugar se for feito antes que intervenha sua unificação no determinismo sociológico parcial
regendo os agrupamentos particulares e as classes sociais.
Note-se que, exatamente por verificar a dialética dos
níveis de realidade como combinada àquela outra dialética
das três escalas – dialética entre o microssocial, o parcial e
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o global –, a anterioridade desse estudo das camadas seccionadas se resguarda da arbitrariedade do chamado “corte
epistemológico” praticado nas metodologias abstratas.
Desse modo, se poderá diferenciar dez patamares em
profundidade, seguintes:
1) - a superfície morfológica e ecológica;
2) - os aparelhos organizados;
3) - os modelos sociais;
4) - as condutas coletivas regulares;
5) - as tramas dos papéis sociais;
6) - as atitudes coletivas;
7) - os símbolos sociais;
8) - as condutas coletivas inovadoras;
9) -as ideias e valores coletivos; 10) - os estados mentais e
atos psíquicos coletivos -cabendo sublinhar que é maior a
dificuldade de acesso quanto mais profundo ou espontâneo
é o nível estudado [Cf. Gurvitch: A Vocação Atual da Sociologia,
vol. I, op. cit.]

Para aclarar o arranjo dessas camadas subjacentes,
suas combinações móveis em hierarquias específicas múltiplas a sociologia diferencial leva em conta que as alterações nesses planos de conjunto estão na origem das mudanças fundamentais no interior das estruturas, e que, portanto, igualmente a estas, as camadas subjacentes se movem nos tempos sociais, por meio dos quais admitem princípios de equilíbrio.
Vale dizer as camadas subjacentes admitem graus diversos de mediação entre o contínuo e o descontínuo, entre
o quantitativo e o qualitativo, o reversível e o irreversível,
constituindo sequências de microdeterminismos sociais
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que se combatem e sofrem desajustes nas cadências dos
seus movimentos.
Nada obstante, essas sequências de microdeterminismos chegam a arranjos em hierarquias múltiplas e variadas,
por efeito da dialética entre as escalas do microssocial, do
parcial e do global, de tal sorte que as hierarquias figuram
como criações do esforço de unificação.
Temos, então, para simplificar, que os princípios de
equilíbrio constituindo sequências microssociológicas estão na base das hierarquias de que, por sua vez, as estruturas sociais configuram as dinâmicas de formação de equilíbrio ao darem nascimento aos tempos sociais.
O Problema Da Possibilidade Da Estrutura .

Com efeito, no interior de uma estrutura social as hierarquias múltiplas implicam uma formação de equilíbrio dinâmico
conforme a escala dos tempos sociais da própria estrutura, e
acentuam a permanência das mudanças fundamentais ocorrentes no interior da estrutura que, pela variabilidade, alteram a formação de unidade do tipo de sociedade global, alteram a combinação das hierarquias que definem o tipo xliv.
►Desta forma, acentuando a escala dos tempos sociais, o conceito de estrutura põe em relevo o fato de o conjunto social por mais complexo que seja preceder, virtualmente ou atualmente, todos os equilíbrios, hierarquias, escalas, seguintes:
(I) - A série das hierarquias específicas e múltiplas,
compreendendo as escalas ramificadas nas quais o elemento hierárquico assenta-se na distribuição e não na
pressão do conjunto; tais hierarquias múltiplas são as se-
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guintes: 1) - a combinação das manifestações da sociabilidade, como atualizando-se no conjunto e nos agrupamentos particulares; 2)- a acentuação dos patamares em profundidade da realidade social, como atualizando-se no conjunto, na escala do parcial, e no microssocial; 3) a escala dos
modos de divisão do trabalho e dos modos de acumulação,
que também se atualizam nas classes sociais e não só nas
sociedades globais; 4)- a hierarquia das regulamentações
sociais (também chamados “controles sociais”); 5) - a escala dos tempos sociais hierarquizando-se, combinando-se,
interpenetrando-se, entrechocando-se de diferentes maneiras, pois, como já foi dito, a duração de uma estrutura social
nunca é um repouso, mas uma procissão através de vias tortuosas abertas pela multiplicidade dos tempos sociais.
(II) A série das hierarquias em unificação com
preeminência do elemento de contenção: 1) - a hierarquia
dos agrupamentos funcionais, às vezes em competição com
a hierarquia das classes sociais e a das respectivas organizações. Nota-se que essa competição lhe imprime um
acentuado fator de variação, em virtude do que a hierarquia
dos agrupamentos funcionais desfruta de um estatuto ambíguo e pode ser considerada também entre as hierarquias
múltiplas, já que ainda não constitui as formas particulares
dos conjuntos; 2) - a combinação dos modelos, signos, sinais, símbolos, ideias, valores, em breve, das obras de civilização cimentando a estrutura social global, notando-se
que essa hierarquia constitui o momento fundamental na
formação de unidade; 3) - a hierarquia dos determinismos
sociais, compreendendo a dialética entre o microssocial, o
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parcial e o global, cuja unificação dá a forma particular do
determinismo sociológico global.
Do fato de o conjunto social preceder todas as hierarquias, temos inicialmente que o problema chamado
“passagem do grupo à história” releva da pluridimensionalidade da realidade social e se examina no âmbito do estudo
das camadas seccionadas.
Como foi dito, trata-se de um estudo empreendido
antes que intervenha a unificação das camadas seccionadas
nos determinismos sociológicos parciais regendo os agrupamentos particulares e as classes sociais.
Além disso, temos também em consequência que as
tendências e os equilíbrios que constituem o caráter estruturável de um grupo nem sempre são conseguidos e os grupos não chegam a se tornarem estruturados, mostrando ser
real o problema da possibilidade da estrutura.
►Conforme as análises em sociologia diferencial, o
caráter estruturável de um grupo tem três proveniências,
seguintes:
(1) - o fato de que a unidade do grupo se realiza mediante o arranjo de uma coesão particular entre (a) - as manifestações da sociabilidade, por um lado, e (b) - por outro
lado, as atitudes coletivas, incluindo suas expressões nas
condutas regulares;
(2) - a existência de um princípio de equilíbrio entre
as hierarquias múltiplas;
(3) - o fato de que a inserção do grupo em uma classe
social ou em uma sociedade global tende a manifestar-se
por um arranjo (a) - de suas relações com os outros grupos
e (b) - do papel e do lugar que o grupo tem na hierarquia
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particular dos agrupamentos que caracterizam uma sociedade global dada.
Em consequência da observação dessas proveniências se pode formular a definição de que os agrupamentos
são estruturáveis porque:
1) - manifestam tendência para estabelecer um arranjo virtual das hierarquias múltiplas, ou seja, uma “ordem particular”;
2) - manifestem tendência para pôr em relevo a posição, o papel e as relações do grupo com o “exterior”, ou seja,
um “espírito de corpo”. Todavia, - como dizíamos - do fato
de o conjunto social preceder todas as hierarquias, resulta
que as tendências e os equilíbrios que constituem o caráter
estruturável de um grupo e que viemos de enumerar nem
sempre são conseguidos.
Daí que existam grupos estruturados, como os idosos, os grupos de juventude, certas profissões (embora estes grupos sejam habitualmente desorganizados, têm expressão em diferentes organizações), e existam também
grupos “apenas estruturáveis”, como os diferentes públicos, as minorias étnicas, os produtores, os consumidores,
as indústrias, os grupos de geração.
Nota que o nível organizado em relação ao equilíbrio
da estrutura é só uma questão de expressão, não indispensável, ainda que todo o grupo organizado seja ao mesmo tempo
estruturado, já que, em contrapartida, um grupo pode ser
não somente estruturável sem ser organizado, como pode
também ser estruturado e não ter organização própria.
Do ponto de vista do interesse na sociologia do conhecimento, são os grupos estruturados que oferecem plaWebsitio Produção Leituras do Século XX –
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nos de referência mais precisos. Tanto é assim, que o conhecimento opera como um elemento cimentador da estrutura, fazendo com que os grupos estruturados sejam sedes
específicas do conhecimento.
Visando exatamente pôr em relevo o caráter específico dessas sedes do conhecimento, a análise diferencial
dará privilégio aos agrupamentos sociais caracterizados no
seguinte: (I) - segundo seu modo de acesso seja aberto, condicionado, fechado; (II) - segundo suas funções, destacando a família, os grupos de localidade de pequena envergadura, as fábricas; (III) - os blocos de grupos multifuncionais, como o Estado e a Igreja xlv.
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Pluralismo Descontinuísta E Desdogmatização

O Método de Estudo da Realidade Social
Tópicos:
Os tipos ideais weberianos
O método tipológico
Uma análise de atitudes
O pluralismo descontinuísta
As atitudes individuais e as coletivas
A leitura da revista “Dialectique” (1947)
O problema da ligação dialética/experiência
Etiquetas
Método, crítica, ciência, história, sociologia, atitudes
coletivas, dialética, realidade social, tempos, pluralismo, século vinte.

A compreensão e a explicação são apenas momentos do mesmo processus. A tipologia qualitativa
não pode ser aplicada no vazio.

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

A Sociologia dos Sistemas Cognitivos
©2016 by Jacob (J.) Lumier

76
Os Tipos Ideais Weberianos

Embora seja muito conhecido por sua teoria dos três
tipos de dominação, os quais se distinguem pela diferença
nos fundamentos da legitimidade - a dominação legal ou
racional, a tradicional e a carismática -, Max Weber ganhou o prestígio de um mestre da sociologia pela notável
influência adquirida por suas análises sobre a civilização
ocidental, cujo fenômeno peculiar examinou na racionalização, por vezes associada à noção de intelectualização, mas
que fora por ele compreendida, em definitivo, como o resultado da especialização científica e da diferenciação técnica,
no dizer do weberianista Julien Freund. Essa racionalização
consiste na organização da vida por divisão e coordenação
das diversas atividades, com base em estudo preciso das relações entre os homens e das relações com seus instrumentos e seu meio, visando maior eficácia e rendimento xlvi.
Max Weber teria ainda caracterizado essa racionalização como um refinamento engenhoso da conduta, acrescido de um domínio crescente do mundo exterior, analisando-a em sua evolução através da religião, do direito, da
arte, da ciência, da política e da economia.
Sob o aspecto da intelectualização progressiva da vida,
a racionalização despoja o mundo de sua sacralização, seus
encantos e sua poesia: é desencantamento do mundo, o qual
se torna como a obra artificial do homem, que o governa
como se comanda a uma máquina.
Em diferença da ordem econômica, nessa orientação
abstrata, afirma-se a suposta possibilidade da ordem social
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para desenvolver a sua própria lógica, como universo de relações simbólicas – definindo-se esta ordem como modo de
distribuição do prestígio social. Daí o conceito de certa lógica de simbolização da posição social, que, nessa linha de
interpretação, é equivalente à lógica da estrutura, posto tratar-se de uma lógica da distinção.
Sem embargo, notam-se as simplificações e atribuições perfeitamente arbitrárias, com o sistema social sendo
reduzido a uma lógica da inclusão e da exclusão, sem referência aos quadros sociais específicos, e valendo em maneira
abstrata para qualquer estrutura social, como se as lógicas
sociais não sofressem variações em função de quadros sociais precisos e dos tipos de sociedades globais, variações
que se aprende com Durkheim e seus colaboradores. Tal é
o equivocado culturalismo espiritualista weberiano.
Por contra, não se deve pretender separar a análise estrutural e a análise histórica, como o faz o mencionado
Bourdieu xlvii. O procedimento de apreciar em um só conjunto e aí contrapor grupo e estrutura na análise sociológica
é válido, não só para agrupamentos de grande envergadura,
como os estratos dentro de uma classe social, os desempregados, os produtores e os consumidores, mas para os agrupamentos particulares funcionais, já que não pode deixar
de haver certa semelhança entre grupo e estrutura, sendo
característica de todos os agrupamentos o fato de serem estruturáveis xlviii.
Sabe-se que o balanço da definição oferecida por Max
Weber sobre o objeto e o método da sociologia mostra que
este autor amargou alguns reveses. Eis sua definição: A sociologia é uma ciência da cultura que investiga os tipos ideais das
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oportunidades das condutas individuais que têm um caráter social
[como os grupos de status, mencionados acima], das quais estuda as
significações internas e as significações culturais, procedendo pela
compreensão interpretativa e atingindo, desse modo, a explicação
causal das suas realizações nas condutas xlix.
Deve conceder que Max Weber descobre o método
tipológico ao fazer frente à objeção de que a sociologia
como ciência da cultura estaria prejudicada por agasalhar a pretensão de generalizar num domínio onde a generalização não seria viável.
Os tipos sociológicos são construídos conscientemente
com base na compreensão interpretativa dos “sentidos de
condutas” (donde derivam os “valores”), de início “sentidos
internos”, mas que, no desdobramento, se juntam às significações culturais. Portanto, os tipos sociológicos não são
considerados nem como espécies biológicas, nem como fases do desenvolvimento histórico, nem como essências fenomenológicas.
Esses tipos descobertos por Max Weber são intermediários entre a generalização e a individualização. A sua
generalidade, contudo, nada tem a ver com a média; a individualização derivando das significações não se identifica a
uma não-repetição, sendo os “sentidos internos” ou subjetivos mais individualizados do que os sentidos culturais l.
Quer dizer, os tipos ideais weberianos, como elaborações especiais caracterizando o procedimento investigativo dos sociólogos, são imagens mentais obtidas por racionalizações utópicas das condutas sociais a partir das suas
significações. Tais tipos são irredutíveis uns em relação aos
outros, são descontínuos e qualitativos. São estilizações
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conscientes e desejadas, onde se acentua, se elimina, se exagera para atingir imagens coerentes de aspecto original que
podem servir de quadros de referência operativos.
Sabe-se que Max Weber deu um duplo passo em
frente ao reconhecer o caráter qualitativo e descontinuísta
dos tipos construídos pela sociologia, e ao recusar a renúncia à explicação em favor da compreensão, de que padeceu
Dilthey. Nada obstante, os reveses de Max Weber podem
ser bem apreciados nos seus fracassos seguintes: a ligação
arbitrária da compreensão e da interpretação subjetiva; a
impossibilidade em justificar a passagem das significações
internas ou subjetivas para as significações sociais e culturais; a sua renúncia a todos os critérios objetivos que permitem construir tipos; a ligação dos critérios a um culturalismo abstrato; a dispersão e a inaptidão desses mesmos critérios para serem aplicados aos fenômenos sociais e às suas
estruturas; a destruição da realidade social por um nominalismo probabilista e individualista que, dissimulado por
sua imensa erudição histórica, torna Weber incapaz de
apreender a sociedade, os grupos, as classes, os Nós-outros,
bem como as suas obras diretas; a combinação do formalismo, do culturalismo e do psicologismo que não se sintetizam, e que permanecem desligados uns dos outros; a ausência, enfim, de qualquer orientação dialética li.
O Método Tipológico

Estes últimos defeitos, sobretudo a ausência de orientação dialética, impediu a Max Weber apreender as totalidades concretas e, desse modo, ultrapassar a consciência fechada. Quer dizer, o
impediu de chegar a ver que a compreensão e a explicação
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são apenas momentos do mesmo processus e que a tipologia qualitativa não pode ser aplicada no vazio.
Em oposição ao culturalismo abstrato, nota a crítica da ausência de uma teoria dinâmica no próprio pensamento probabilitário em Max Weber, sua limitação,
pelo nominalismo e o individualismo, na “teoria das
oportunidades das condutas individuais”.
Por contra, para estabelecer um contraste, há que destacar o caráter intermediário dos tipos sociológicos; a afirmação de que os mesmos “representam quadros de referência dinâmicos adaptados aos fenômenos sociais totais e chamados a promover a explicação em sociologia”.
Daí decorre a importância em distinguir entre generalização, singularização e sistematização, bem como entre repetição e descontinuidade, sem falar na distinção entre explicação e compreensão, pois estas distinções e critérios
dos tipos sociológicos só podem ser utilizados numa orientação de teoria dinâmica.
A Visão De Conjuntos

O método eficaz de estudo da realidade social consiste na tipologia qualitativa e descontinuísta. Essa tipologia se liga, necessariamente, ao seguinte: (a) - à aplicação
de uma visão de conjuntos recusando-se a sacrificar tanto
a unidade quanto a multiplicidade; (b) - ao recurso aos procedimentos do hiperempirismo dialético, os únicos que se mostram capazes (b1) - de frustrar a tentação de mumificar os tipos e estabilizar
a visão de conjunto e (b2) - fazer sobressair toda a complexidade do
método da sociologia.
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Os tipos sociológicos podem repetir-se e por isso: a)
o método tipológico generaliza até certo limite, mas para
fazer assinalar a especificidade do tipo, e b) constrói diferentes tipos em função da variedade dos quadros sociais reais e suas estruturas, como um método singularizante, mas
só para reencontrar os quadros suscetíveis de se repetirem.
Da mesma maneira, o método tipológico:
(c) - utiliza os dados da história, mas só para acentuar
as descontinuidades ou rupturas, verificadas não apenas
(c1) - entre os Nós-outros, grupos, classes, sociedades globais, por um lado, mas também, (c2) - por outro lado, entre
os fenômenos sociais totais e suas estruturas.
Desta forma, são distinguidos três gêneros de tipos sociológicos: (1) os tipos microssociológicos ou tipos de ligações sociais: os Nós-outros, as relações com
outrem;
(2) os tipos de agrupamentos particulares e classes sociais;
(3) os tipos de sociedades globais.
Na sequência são distinguidas as três espécies dos tipos:
(a) - a espécie microssocial é abstrata;
(b) - a espécie dos agrupamentos particulares é abstrata concreta;
(c) - as classes sociais e as sociedades globais são de
espécie concreta, dotadas de acentuada extensão histórico-geográfica.
O segundo aspecto do método da sociologia consiste
em tomar sempre em consideração todas as camadas, todas
as escalas, todos os setores da realidade social ao mesmo
tempo e de chofre, aplicando-lhes uma visão de conjuntos
- isto é, como dissemos: em ligação com os procedimentos
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do hiperempirismo dialético, pois que se trata de estudar o
vaivém, a interpenetração e a tensão:
(a) - entre as camadas, as escalas;
(b) entre os elementos anestruturais, estruturados, estruturáveis;
(c) - entre o espontâneo e o organizado;
(d) - entre os movimentos de estruturação, de desestruturação e de reestruturação; e ainda,
(e) - entre o indivíduo e a sociedade.
Finalmente, notem que o pluralismo hiperempírico é
essencialmente a característica do método da sociologia, é
a sua forma específica de aplicar a visão de conjuntos, sem
absorver a multiplicidade na unidade.
Uma Análise De Atitudes

Na raiz do pluralismo hiperempírico encontram-se
algumas orientações descobertas a partir de uma análise de atitudes, em que o avanço das ciências nem sempre tem relação
com o Homo Faber lii.
Em sociologia, a vida social, a sociabilidade, não é verificada em termos de instintos, mas, antes, como projeções
de atos coletivos -cujas configurações são as atitudes, as disposições para reagir em comum- de tal sorte que os grupos sociais
reais são penetrados por esses atos coletivos, os quais são
apreendidos nos estados conscientes, emotivos, voluntários e intelectuais. Quer dizer, as intuições coletivas de diferentes espécies em que esses atos são apreendidos estão
virtualmente presentes em qualquer manifestação da mentalidade coletiva.
À vida social real corresponde um fenômeno psíquico
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do todo social em que o consciente e o supra consciente
não estão separados por nada mais do que pelos graus do
subconsciente e reciprocamente, isto é: esses graus do subconsciente, por sua vez, não estão separados senão pelos
graus de passagem do supra consciente ao consciente, não
havendo nenhuma “natureza exterior” aprisionando o “psiquismo coletivo”.
Observando certos resultados de Bérgson, que reconheceu e descreveu uma multiplicidade de tempos, e passando-os pela crítica em vista de apresentar o realismo
temporalista, assinalam algumas observações seguintes:
(a) - o construído das ciências, aí compreendidas as
suas temporalidades conceituadas, pode basear-se sobre o
vivido dessas temporalidades;
(b) - a matéria, a vida, o psíquico e o social se situam
- como já foi mencionado - em diferentes graus do tempo
qualitativo;
(c) - há compromisso entre o tempo qualitativo e o
tempo quantitativo, entre experiência interna e experiência
externa; (d) há possibilidade de medir indiretamente o
tempo qualitativo;
(e) - a afirmação da existência de conjuntos reais é
admitir a preexistência matemática do futuro no presente liii.
Notando-se ainda que a descontinuidade e a contingência interviriam principalmente no interior de cada um
desses tempos, bem como entre eles.
Essa leitura quer estabelecer as três escalas (tridimensionalidade do realismo temporalista) que estão na mesma situação de
intermediação entre os contrários complementares.
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Seu ponto de partida será, então, a observação de que
(a) - cada esfera do real, (b) - cada gênero de determinismo
(c) - cada procedimento operativo para constatá-lo “se encontra situado, não somente em outro grau de compromisso entre o qualitativo e o quantitativo, o contínuo e o
descontínuo, o contingente e o coerente, mas também em
outra temporalidade”. Pode então acentuar que cada gênero de atividade humana se afirma em um tempo particular, e que o mesmo é válido para os tempos aos quais se referem as diferentes ciências. Nota, então, que a temporalidade científica não pode ser destacada da temporalidade
real sobre a qual se funda, assim como o construído não
pode ser isolado do vivido, enfatizando que assim é porque
esses dois elementos se encontram ligados por uma dialética de passagem liv .
O Pluralismo Descontinuísta

Mas não é tudo. Esse pluralismo descontinuísta aparece como desdobramento da teoria da Relatividade geral
de Einstein.
Daí falar de vários tempos na física que mantêm diferentes relações, tanto que Bachelard dirá o seguinte: “se o
tempo do físico pôde aparecer até nossos dias único e absoluto foi porque o físico se situou, primeiramente, em um plano experimental particular. Com a relatividade, surgiu o pluralismo temporal”.
Bachelard prossegue: para a relatividade, existem vários
tempos que, sem dúvida, se correspondem..., mas que não conservam
duração absoluta. A duração é relativa. A concepção das durações
nas doutrinas da relatividade aceita ainda a continuidade como característica evidente... o mesmo não se passa na física quântica. Todas
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as dificuldades que encontramos na assimilação das doutrinas provêm do fato de explicarmos uma mudança de qualidade... (por uma)
mudança de lugar. Veremos que a continuidade é aqui... uma péssima
hipótese... É, pois, de presumir que a física quântica implique necessariamente a concepção de durações descontínuas que não terão as propriedades de encadeamento ilustradas... por trajetórias contínuas lv.
O relevo na análise sociológica é posto nos critérios
pelos quais os tempos se multiplicam.
Tem privilégio o fato de que a temporalidade científica não pode ser destacada da temporalidade real sobre a qual se funda, assim como o construído não pode
ser isolado do vivido.
Essa constatação faz sobressair o equívoco da interpretação levando a concluir que o tempo em que são colocados os objetos das diferentes ciências, por ser na maioria
dos casos um tempo mensurável e dependente de planos de
referência mais ou menos artificialmente construídos para
cada ciência, perderia, por isso mesmo, seu caráter específico, seu elemento particular de contingência, de qualitativo e de descontínuo.
Nessa análise, desenvolvida por Gurvitch em “Dialectique et Sociologie” (op.cit.), o elemento do qualitativo, do descontínuo e do contingente no tempo é verificado no seguinte: Primeiro: se fortifica gradualmente à medida que se
passa sucessivamente da astronomia à macrofísica, desta à
microfísica, da mecânica, mesmo quântica, à termodinâmica, desta à química, depois à biologia, enfim, à psicologia,
à história e à sociologia; ao passo que, Segundo: se fortifica
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gradualmente o quantitativo no percurso inverso, atrás do
contínuo e do coerente.
No primeiro caso, o recurso às leis causais torna mais
limitada a expressão do determinismo, enquanto no segundo caso torna-se mais propícia a aplicação dessas leis
(salvo em microfísica).
De todas as maneiras, se permanece sempre na esfera
do determinismo desde que: (a) se tenha em conta o pluralismo dos determinismos como correspondentes à multiplicidade
dos tempos e, (b) se tenha em conta o fato de que lei e determinismo não se entrelaçam.
Ademais, nota que não existe sempre correspondência
entre o reforço do qualitativo e o da descontinuidade (p. ex.: o
tempo na ciência da história é simultaneamente mais continuísta e mais qualitativo do que em sociologia), acentuando a
multiplicidade dos tempos.
Nota-se ainda que os tempos se multiplicam: (a) – segundo as acentuações variadas do presente, do passado e
do porvir; de suas projeções e contatos diversos; (b) – segundo seus avanços, retardos, caráter cíclico, alternância,
virtualidade de crises e de explosões, aparição e desaparição de ritmos. Entretanto, esses diferentes critérios podem
coincidir ou entrar em conflito, bem como podem ter importância e significação desiguais nas diversas esferas do real:
apreendidas, conhecidas, ou conscientemente construídas
pelas diferentes ciências.
As Atitudes Individuais E As Coletivas

A fórmula da dialética sociológica, descoberta e aperfeiçoada em sociologia diferencial, funda-se nas atitudes
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coletivas, como conjuntos ou configurações sociais (Gestalten) virtuais ou atuais, que implicam ao mesmo tempo: 1)
- uma mentalidade, em particular preferências e aversões
afetivas; 2) - predisposições a condutas e reações; 3) - tendências a assumir papéis sociais determinados; 4) - um caráter coletivo; 5) - um quadro social em que: (a) - os símbolos sociais se manifestam, e (b) - escalas particulares de
valores são aceites ou rejeitadas.
As relações dialéticas surgem da impossibilidade em
opor as atitudes individuais e as atitudes coletivas, como alternativas. Elas se encontram umas vezes em relações de
complementaridade, outras vezes em relações de implicação
mútua; umas vezes em relações de ambiguidade, outras vezes
em polarização; outras vezes, enfim, em relações de reciprocidade de perspectiva. No estudo sociológico das relações entre
as atitudes individuais e as atitudes coletivas, todas essas possibilidades de relações dialéticas devem ser consideradas.
Não basta encarar apenas umas ou outras; não basta privilegiar a complementaridade, por exemplo, em detrimento
da implicação mútua, da ambiguidade, etc.
Essa exigência decorre da constatação de que:
(a) - os indivíduos mudam de atitude em função dos
grupos aos quais pertencem - sendo os grupos formados
exatamente com base na continuidade e no caráter ativo de
uma atitude coletiva;
(b) - os papéis sociais que os indivíduos assumem, ou
os personagens que eles encarnam, mudam segundo os círculos sociais diferentes a que eles pertencem lvi.
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Desta sorte, um pai ou um marido muito autoritário,
p.ex., pode simultaneamente desempenhar o papel de um
colega particularmente atencioso, etc.;
(c) - em cada grupo um indivíduo desempenha um papel
social diferente: ajustador, vendedor, professor, etc.; por outro
lado, pode ele desempenhar nesses grupos papéis umas vezes
sem brilho, outras vezes brilhantes; umas vezes subordinados,
outras vezes dominantes;
(d) os mesmos indivíduos e os mesmos grupos podem,
segundo estruturas e conjunturas sociais variadas, desempenhar papéis muito diferentes e até opostos (ib. p. 106-7).
Essas relações dialéticas entre as atitudes individuais
e as atitudes coletivas levam a sociologia a estabelecer os
“coeficientes de discordância” entre as opiniões exprimidas nas
sondagens de opinião pública e as atitudes reais dos grupos.
Quer dizer, as atitudes coletivas permitem a experimentação, constituem, talvez, na realidade social, o nível mais paradoxal, e são ao mesmo tempo:
(a) - flutuantes e persistentes;
(b) - inesperadas e previsíveis,
(c) - elas não se podem apreender e permitem ao
mesmo tempo a experimentação.
Na sociologia diferencial são as atitudes coletivas que
abrem a série das camadas em profundidade, cujo conjunto
constitui o aspecto propriamente espontâneo do social. Os
modelos, as práticas, os papéis sociais são intermediários
em relação ao social-espontâneo.
A exigência em considerar todas as possibilidades
das relações dialéticas em decorrência da definição mesma
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das atitudes coletivas, como configurações sociais (Gestalt), confirma-se no fato de que as atitudes se manifestam
nas três escalas em que se constituem os fenômenos do todo
social, os “fenômenos sociais totais”, como quadro operativo
elaborado em conformidade com a análise gurvitchiana, a
saber: a escala dos Nós-outros, a dos grupos e classes, a das
sociedades globais. Sendo uma das manifestações de gestalten sociais, as atitudes exprimem ambientes imponderáveis
(ib. p. 111), são tratadas como um conceito primordialmente
sociológico; precisamente, um nível específico em profundidade da realidade social que (a) – abarca um campo mais
vasto de todas as ligações de papéis sociais, de todas as práticas e todos os modos mais flexíveis e, geralmente, (b) –
abarca mais do que todas as condutas mais ou menos regulares e, bem entendido, (c) – mais do que todos os aparelhos organizados, servindo a todos de fundamento.
Além disso, as manifestações das atitudes coletivas
refletem-se em cada um dos outros planos sobrepostos,
que podem ser considerados como expressões, como produções ou realizações das atitudes coletivas. A constatação da impossibilidade em opor as atitudes individuais e as
atitudes coletivas, e o reconhecimento da exigência em
considerar todas as possibilidades de relações dialéticas no
estudo sociológico desse fenômeno das atitudes, conduz a
uma compreensão da aplicação ampliada dos procedimentos dialéticos utilizados na física quântica, de que a boa
fonte é a revista Dialética (1947).
A Leitura Da Revista “Dialectique” (1947)
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Compreender a aplicação ampliada de tais procedimentos da física quântica, na leitura dos diversos números
da revista “Dialectique” (1947), devem levar em conta que
os físicos modernos insistem no procedimento operativo
da complementaridade, deixando de lado a implicação mútua, a ambiguidade, etc.
É insuficiente concluir que, diante das ciências da
natureza, posto o procedimento operativo da complementaridade dialética como o único aplicável, o mesmo raciocínio deveria valer para as ciências do homem. Lembra que
a realidade humana e social exige a aplicação do conjunto
dos procedimentos operativos dialéticos disponíveis lvii.
Nota igualmente o seguinte desenvolvimento: (a) depois que Niels Bohr, Louis de Broglie, J. L. Destouches
aplicaram a dialética da complementaridade às ondas e
corpúsculos, (b) - Werner Heisenberg e von Newman ampliaram a aplicação dessa dialética de complementaridade
até as relações entre situação e velocidade dos elétrons, (c)
- F. Gonseth e seus colaboradores, por sua vez, a estenderam mais ainda, aplicando-a às relações entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno em matemáticas.
Todavia, nota que nem o sentido do termo “complementaridade”, nem a relação deste procedimento operativo
com outros procedimentos de dialetização, nem, enfim, suas
relações com o método dialético ele mesmo e com a realidade estudada, não foram entretanto esclarecidos e aprofundados (ibid. ibidem.).
Entendeu-se que o processamento dialético é essencialmente depuração de um conhecimento sob a pressão de
uma experiência com a qual ele se defronta.
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Ou ainda, na mesma revista: “o que Nós-outros denominamos dialética é uma concepção da ciência segundo a qual toda a
proposição científica é em princípio revisável”.
Em conclusão, remarca que essa introdução da dialética nas ciências exatas foi feita em relação ao seguinte:
(a) - para abrir um acesso em direção ao que é escondido, ao que é dificilmente possuível;
(b) - para renovar experiência e experimentação;
(c) - para tornar essencialmente impossível a esclerose dos quadros operativos.
Trata-se de uma dialética que não é nem uma arte de
discutir e de enganar, nem um meio de fazer a apologia de
posições filosóficas preconcebidas - sejam elas denominadas racionalismo, idealismo, criticismo, espiritualismo,
materialismo, fenomenologia, existencialismo. Tal é a dialética experimental e relativista, recorrendo à especulação para melhor adaptar os objetos do conhecimento às
profundezas do real.
O mesmo vale para um importante filósofo da mentalidade científica como Gaston Bachelard, quem começou a
introduzir a dialética desde o ano de 1936 (ver “La Dialectique de la Durée”, op.cit.) e notou que a dialética é ligada a
procedimentos operativos que tornam relativo o aparelho
conceitual de toda a ciência.
A experiência da realidade social arregrada pela sociologia põe em relevo a necessidade do recurso aos procedimentos dialéticos operativos, sendo experiência do movimento dialético real, próprio ao mundo humano, bem como
experiência das manifestações desse movimento nos objetos
do conhecimento construídos pela sociologia.
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O Problema Da Ligação Dialética/Experiência

O desdobramento em vários procedimentos dialéticos
para completar o único procedimento da complementaridade introduzido e aplicado na física contemporânea, é sustentado com os seguintes argumentos da impossibilidade:
1º) a impossibilidade em que o método dialético corresponda rigorosamente à multiplicidade dos movimentos dialéticos reais - pois se terminaria assim por espalhálo ao infinito;
2º) a impossibilidade em que, no caso oposto, a manutenção de um único procedimento operativo do método
dialético seja aplicável a toda a multiplicidade dos movimentos dialéticos reais, diversamente orientados e às vezes
irredutíveis, pois isso ensejaria uma inflação e um fetichismo das antinomias e, por seu intermédio, provocaria
um retorno ao dogmatismo. Quer dizer, agravaria o erro de
impulsionar a dialética como método para a polarização
dos contraditórios lviii.
Nota que o anteriormente mencionado posicionamento de Jean Paul Sartre ao classificar “dialetismo” a orientação tópica da sociologia diferencial, como se, nesta última, a dialética não fosse mais do que a “forma mentis” da
“empiria”, não passa de simplificação.
O equacionamento do problema da ligação da dialética e da experiência / experimentação vai mais longe do
que a simples questão de mentalização e, constatando a relativização da oposição metodológica do vivido e do experimental, se defronta com uma variedade de graus do construído na experiência humana.
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Do ponto de vista diferencial, o único caminho para
escapar ao dogmatismo dos axiomas indemonstráveis é a
distinção entre vários procedimentos operativos de dialetização ou de clarificação-purificação (“éclairage”) dialética, os quais, relevando todos do método dialético,
são aplicáveis em várias maneiras, seja exclusiva, concorrente, ou em maneira conjunta, como no caso do estudo
das relações entre atitudes individuais e atitudes coletivas, que exige como vimos a consideração de todas as
possibilidades de relações dialéticas.
São relacionados cinco procedimentos operativos
nos quais se manifesta o método dialético, os quais já tivemos a ocasião de mencionar, e veremos logo adiante
um por um, na seguinte ordem: 1º) - a complementaridade dialética, 2º) - a implicação dialética mútua, 3º) - a
ambiguidade dialética, 4º) - a polarização dialética, 5º) a reciprocidade de perspectiva. Na descrição desses procedimentos o tópico posto em relevo é a diferença entre a
disposição da experiência nas ciências da natureza, a qual
visa conteúdos que neles mesmos nada têm de dialéticos,
por um lado e, por outro lado, a experiência arregrada em
sociologia, a qual, por sua vez, visa conteúdos que já são
dialéticos, como o é a própria realidade social.
Com efeito, a praxeologia ou qualquer teoria tomando a experiência como unívoca e como servindo a uma
preconcepção filosófica (sensualismo, associonismo, positivismo, pragmatismo, etc.) deforma a experiência, a estanca, destrói o imprevisível, a variedade infinita, o inesperado de seus quadros lix .
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Em sociologia, a orientação do empirismo dialético
valorizando a experiência e a experimentação, e a orientação do realismo dialético valorizando os dados existentes
na realidade, baseiam-se nos mesmos caracteres da realidade social, da experiência e da dialética. Do ponto de vista
sociológico, esses três âmbitos do ser, ao invés de significarem uma escala de precedências, consistem nas obras e nos
atos coletivos e individuais, frequentemente interpenetrados, conforme se pode ver nas atitudes coletivas como implicando um quadro social em que escalas particulares de
valores são aceites ou rejeitadas.
A experiência é o esforço dos homens, dos Nós-outros, dos grupos, das classes, das sociedades globais para se
orientarem no mundo, para se adaptarem aos obstáculos,
para os vencer, para se modificarem e modificar seus entornos, sendo a essa compreensão ultrapassando e englobando
a racionalidade da técnica, que refere a noção de “práxis”,
como sendo de uma só vez coletiva e individual.
A experiência da realidade social arregrada pela sociologia põe em relevo a necessidade do recurso aos procedimentos dialéticos operativos, sendo experiência do movimento dialético real, próprio ao mundo humano, bem como
experiência das manifestações desse movimento nos objetos do conhecimento construídos pela sociologia.
***
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O Mundo Dos Valores e as Condutas Efervescentes

Notas sobre o Aspecto Instituinte Da Vida Social.

Tópicos:
O espontaneísmo social e coletivo
As condutas coletivas efervescentes
A função simbólica
O suposto conflito do indivíduo e da sociedade
A intervenção do sociólogo
A mumificação do discursivo

Etiquetas:
Comunicação, crítica, história, ideologia, relações humanas, sociologia, século vinte, mundo dos valores, símbolos sociais, estrutura, mudança, fossilizações, estandardização, condutas
efervescentes, sociólogo.

Fundamental em sociologia, como aporte às ciências humanas, é seu modo especial de estudar o mundo das ideias
e valores, como indispensáveis às obras de civilização (moral, direito, conhecimento, educação), e como camada da
realidade social que é posta em perspectiva sociológica.
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O Espontaneísmo Social E Coletivo

O mundo das ideias e valores provoca a coincidência
dos quadros de referências lógicas e de referências estimativas, por um lado, com os quadros sociais, por outro lado.
Basta notar que, na prática científica, as dimensões observacionais de qualquer modelo de verificação dos determinismos, por exemplo, sofrem a influência da linguagem seletiva de quem o aplica, com as influências sócio históricas
se fazendo sentir por meio dessa linguagem.
Desse modo, diferenciam-se as correlações funcionais
entre as ideias e valores que aspiram à validade – notadamente os valores que entram em foco nas dinâmicas espontâneas das avaliações coletivas – e os tipos sociais, em especial os tipos de estruturas sociais. Lembrar, por exemplo, a
confiança do homem no humano, como foco irradiador de valores nas correlações observadas nos tipos de sociedades que
dão à luz o capitalismo, nos séculos XVII e XVIII, e explicam
o Iluminismo.
Um mundo de ideias e valores é descoberto por trás
das condutas, das atitudes, dos modelos, dos papéis sociais, inclusive por trás dos símbolos sociais e suas esquematizações cristalizadas em nível dos aparelhos organizados, fato esse que torna indispensável tomar em consideração esse mundo de ideias e valores no estudo das ambiências de relações humanas e sociais.
Tanto mais que essas ambiências coletivas, em sentido ampliado, ultrapassam as suas esquematizações, estabelecidas em modelos de êxito e distribuição de vantagens, e cobram consequências nas condutas efervescentes, as quais,
diferenciadas na formação de um sentimento coletivo,
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muitas vezes afloram em reuniões, assembleias, debates,
seja no âmbito das empresas e aparelhos organizados, seja
em nível de agrupamentos de localidades e demais agrupamentos funcionais lx [Ver NOTAS COMPLEMENTARES].
As Condutas Coletivas Efervescentes

Para o sociólogo, não há criação de um simbolismo
novo sem a afirmação de ideias e valores que dão a motivação e, mais que isto, geram a inspiração para as condutas
coletivas efervescentes, iluminando-as para que favoreçam a
reestruturação; tornando-as forças luminosas e não “correntes cegas”, contrariando os que resistem à mudança pelo
espontaneísmo social e coletivo.
Nota que essas condutas efervescentes, quando afirmadas pelos Nós-outros das comunhões ativas ou ativistas
(como o são as diversas seitas ou grupos sectários de diversas
filiações religiosos, culturais, políticos, espiritualistas, pacifistas,
naturalistas, ecologistas, naturistas, preservacionistas, humanistas, filantrópicos, socialistas, comunitaristas, 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, seja em escala global ou no interior de grupos e de classes sociais), e isto
geralmente sendo afirmado contra os aparelhos organizados.
Desta sorte, 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 ideias e valores ali implicados, quer dizer,
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pela aplicação das correlações funcionais que caracterizam a
existência do mundo das ideias 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.
A Função Simbólica

Em sociologia, 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, tanto quanto vem a ser afirmado em relação ao plano
das ideias e dos valores, simbolismo espontâneo que está igualmente próximo da apreensão coletiva direta, não mediatizada
pelos símbolos sociais lxi.
Quer dizer esse simbolismo espontâneo e inteiramente
singular está na proximidade dos atos mentais coletivos, incluindo
as intuições intelectuais, emotivas, voluntárias, as quais são
vividas ou experimentadas pelos Nós-outros, grupos, sociedades globais, por via das quais, como sabe, o plano dos valores e ideias revela-se eficaz.
O Caráter Racional Dos Símbolos

Os símbolos são presenças intencionalmente introduzidas e
invocadas para indicar carências, tornando de tal sorte reconhecida a “expressão-signo no símbolo”. Aliás, é a essa expressão-signo que se refere o aspecto de inadequação, que a
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função simbólica compartilha com o seu sentido de instrumento de participação ou de impulso para a participação
direta no significado lxii.
Cabe lembrar que ao constatar o signo no símbolo não
se exagera sobre o conhecimento de que a maior parte dos
símbolos adquiriu por etapas nos tipos mais recentes de sociedade um caráter completamente racional, não tendo mais o aspecto místico original da esfera simbólica (originariamente, a esfera simbólica surge ligada às crenças no sobrenatural, religioso ou não .).

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 lxiii a consequente redução na intensidade do caráter de instrumento impulsionando para a participação direta no
significado, caráter próprio aos símbolos.
Lembra que, em sociologia, a autonomia do significado é relativa e só se afirma na dependência ao fenômeno
social total, de tal sorte que o avanço na racionalidade tem
igualmente seu critério nessa dependência. Nota que a referida participação direta no significado pode ela própria tomar
um caráter racional e natural e não levar os símbolos em modo
algum a se tornarem veículos de misticidade lxiv. Tomando o
exemplo de uma investigação científica em equipe onde
prevalece o apelo à descoberta, nota-se que a participação
consciente em diferentes níveis no ser social, ou na criação
coletiva intelectual, não inclui o elemento místico.
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O Conflito Imaginado Do Indivíduo E Da Sociedade

A análise sociológica passa em crítica certos procedimentos habituais da psicologia social do século XX que são
aplicados em maneira geral. Como é sabido, frequentemente 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.
Não há negar o fato de que os indivíduos e as 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, igualmente, ser
fato que indivíduo e sociedade, tanto um quanto o outro podem entrar em efervescência, penetrar através dessa carapaça mais ou menos rígida, agir, lançar-se em condutas
inovadoras e criadoras.
Em realismo sociológico, o indivíduo e a sociedade são analisados no mesmo plano de tal sorte que a suposta oposição de um ao outro
revela-se 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, a qual é observada tanto na
vida social quanto na vida individual.

É a montagem dos conflitos do indivíduo e da sociedade, o 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
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práticas e dos modelos e inadvertidamente, tomando-os em
seu conjunto como outro, lhes contrapõe o indivíduo, considerado em uma conduta de efervescência criadora, isto é, o
indivíduo que inova, que inventa, que cria.
Sem embargo, à margem dessa montagem a contemplar imaginativamente uma oposição inexistente entre diferentes níveis em profundidade da realidade social, a análise
em realismo sociológico 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 revela-se 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, tensão esta observada
tanto na vida social quanto na vida individual.
Tendo em conta que a tecnificação dos controles sociais levando a um mundo administrado é intensificada nos
ambientes de cultura de massas, o sociólogo reconhece a
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validade dos estudos da estandardização característica dessas ambiências, sendo a considerar o interesse sociológico
da crítica da cultura ao investigar através da estandardização
os vários aspectos da desmitologização, ligados ao mundo da
comunicação social. Tanto mais porque o sociólogo constata a improbabilidade de uma noção tecnológica do conhecimento tido por separado das mitologias sociais – as
quais incluem as histórias de origem imaginativa transmitidas, principalmente, através da literatura oral.
Um dos principais postulados da crítica da cultura
afirma a destruição da identidade da experiência do sujeito, de tal sorte que, em uma relação de comunicação social, torna-se bloqueado o quid especial e particular que o
narrar significa.
Tal a situação crítica acentuada no século XX: as peripécias e as aventuras se generalizaram, já são conhecidas. A
impossibilidade em narrar algo individual é atribuída por T.
W. Adorno lxv ao fenômeno da estandardização, o Sempre Igual
da produção em massa, como marca do mundo administrado
em que se impõe a relação de comunicação social lxvi.
A Intervenção Do Sociólogo

Seja como for, deve reter que a teoria sociológica é
elaborada com o recurso da dialéticalxvii para a intervenção
do sociólogo e demais profissionais das ciências humanas
que, em suas atividades sociais regulares, se relacionam ao
aspecto instituinte da vida social, como as condutas efervescentes
que, muitas vezes, emergem nos diálogos, debates, reuniões, assembleias, etc.
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A existência dos conflitos reais entre os aparelhos organizados, as estruturas propriamente ditas e, enfim, a
vida espontânea dos grupos desenvolveu a percepção sociológica que relativiza os controles sociais.
Vale dizer, não se pode preservar o conceito de instituição como práxis e coisa, como maneiras de ser e jeitos objetivados de se ver e aí desconhecer a dialética: os atos individuais
ou coletivos não se deixam reduzir à objetivação nos conteúdos ou
obras de civilização – o direito, a moral e o conhecimento variam em função dos quadros sociais.
E, mais do que as mudanças estruturadas, são exatamente as variações na realidade social que o sociólogo
busca e a sociologia explica.
Na mirada pró-atuação, nossa disciplina põe em relevo
as linhas de intervenção positiva para o reconhecimento
do individual e para o enriquecimento da vida social dos
grupos, mediante a descoberta da realidade social.
A Noção Antidogmática De Mumificação Do Discursivo

Nesse sentido, sobressai o aproveitamento da noção antidogmática de mumificação do discursivo lxviii que inclui a “interiorização das normas”, como obstáculo à capacidade instituinte,
tornando problemático o termo instituição, deste ponto de vista
considerado demasiado estreito.
Além disso, autores igualmente praticantes da mirada
desdogmatizadora adotaram a recusa da aplicação sociológica de “instituição", como termo cristalizado que se limita a
designar o instituído, a coisa estabelecida, as normas já
presentes, o estado de fato confundido ao estado de direito,
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tornando desse modo cada vez mais escondido o aspecto
instituinte da vida social lxix.
É claro que se trata de aprofundar nas “fossilizações
sociais”, já constatadas nas análises de Saint-Simon, e, a
partir dele, constituem, através da noção gurvitchiana de
mumificação do discursivo, um conceito sociológico abrangendo a psicologia coletiva na sociologia, tendo serventia
para verificar justamente os obstáculos à percepção das
transformações no interior das estruturas.
Como se sabe, na Phyisiologie Sociale há um trecho
definindo as fossilizações sociais como obstáculos ao progresso social e bloqueios à percepção da própria mudança,
que a atitude afinada com as mudanças deve conhecer, não
tanto como o seu contrário, mas como seu desafio.
No dizer de Saint-Simon, trata-se daqueles entraves
observados em um estado coletivo de melancolia e depauperação, que conduz ao desaparecimento da vida social na medida
em que (a) - inibe a opção por um regime ativo, e (b) corresponde a uma atitude de repugnância à mudança,
consentindo em grandes sacrifícios para preservar as
coisas tais quais são, e as fixar em maneira invariável no
ponto onde elas se encontram.
Saint-Simon se refere a tal estado como uma corrente de opinião estacionária, melhor, estagnada, de natureza puramente passiva, e nostálgica de uma forma de governo equiparável àquelas que duraram tantos séculos sem
experimentar nenhum estremecimento geral, como houvera
durado o “Ancien Régime”.
Segundo Saint-Simon, tal estado de fossilização,
sendo referido ao Ancien Régime, se mostra sempre pronto a
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reter e fixar o que é sobrevindo, para perpetuar o que
existe, impelindo à vigília de um esforço inútil os que têm
afinidade com as mudanças lxx.
Desta forma, nas fossilizações sociais somam-se as
cristalizações dos modelos e a dogmatização das normas
que os reforçam. Daí a importância da desdogmatização
do saber para o sociólogo, em sua busca das variações na
realidade social.
Nada obstante, vê-se igualmente que a compreensão
do progresso social como horizonte da sociologia, inscrevese na reflexão de Saint-Simon, caracterizando-a como pesquisa dos obstáculos à modernização, de tal sorte que, não
somente seria válido admitir uma atuação ou intervenção do
sociólogo, mas o iniciante em nossa disciplina poderia sentir-se estimulado a sugestionar-se que a intervenção do sociólogo visa acelerar o progresso das mudanças.
Essa inferência seria justa se o obstáculo assinalado
nas fossilizações sociais fosse predominantemente de ordem da morfologia social, ao invés de revelar-se em meio à
trama do organizado e do espontâneo.
Menos destoante seria a sugestão de que o sociólogo
busca ultrapassar o conformismo, haja vista, em Saint-Simon, a repugnância à mudança como a atitude que melhor corresponde às fossilizações sociais.
Na verdade, indo ao fundo da modernização, o que
Saint-Simon investiga nas fossilizações sociais e que posteriormente veio a ser designado por mumificação do discursivo são os obstáculos à permanência da vida social em
mudança permanente. Sendo sociólogo, visou esclarecer,
nesse seu escrito publicado, uma situação penetrada por
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certo estado coletivo estacionário, estagnado, passivo, a
colocar em risco o fluxo da sociabilidade e, por isso, apreendido como obstáculo.
Portanto, só é legitimo falar de intervenção do sociólogo unicamente em consideração de sua atividade intelectual docente, como publicista, orientador ou aconselhador,
posto que, com sua mirada treinada para não sublimar os
obstáculos à percepção da realidade social, o sociólogo in-

tervém para esclarecer e desanuviar as situações complexas em meio à trama e tensão do plano organizado e
do espontaneísmo social, inclusive em escala microssocial e no âmbito dos agrupamentos sociais particulares.
***
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A Ordem Dos Conhecimentos No Capitalismo

Estudo sociológico do sistema cognitivo das sociedades globais no começo do capitalismo lxxi

Tópicos:
O papel preponderante do saber
A reanimação do Estado
O salto prodigioso da ciência
A baixa influência do conhecimento político
O Incipiente conhecimento de outro

Etiquetas:
Conhecimento, capitalismo, sociedades globais, sociedades
históricas, sociologia, séculos XVII e XVIII, maquinismo, sistemas cognitivos.

No estudo sociológico do sistema cognitivo das sociedades globais que dão à luz o capitalismo, o traço marcante é o despertar do Estado na forma da monarquia absoluta, que participa ativamente do desenvolvimento do
capitalismo nascente e, nessa e por essa atividade, trata todos os problemas políticos sob seu aspecto econômico.
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O Papel Preponderante Do Saber

Os historiadores e os economistas caracterizam a organização política das sociedades globais no começo do capitalismo como “despotismo esclarecido”.
Todavia, além dessa vinculação ao “Estado ressuscitado”, o caráter particular desse tipo de sociedade inclui os
começos do maquinismo, as primeiras fases da industrialização, a transformação do trabalho em mercadoria, a aparição das classes sociais propriamente ditas (estrutura de
classes) e, do ponto de vista da tipologia qualitativa e descontinuísta lxxii, certa diminuição do desacordo entre a estrutura global e o fenômeno social total subjacente lxxiii.
Em consequência, não se pode minimizar o papel do
saber como fato social nesse e para esse tipo de estrutura,
devendo-se acentuar a reciprocidade de perspectiva que
aqui se configura entre experiência e conhecimento.
Como já tivemos a ocasião de notar, frequentemente
não é possível ir além das explicações por correlações funcionais e buscar o máximo de coerência do processus de reestruturação como fundado numa causalidade singular
deixando o fato social do saber como epifenômeno.
A causalidade singular somente é aplicada quando se
está perante um caso de desacordo preciso de quadro social
e saber, como nas análises de Karl Marx em que o saber da
Economia Política clássica está em desacordo com o quadro da sociedade de classes ao qual pertence.
Nesses casos, se poderá estabelecer uma determinada
mudança social como a causa particular de que a estrutura
é o efeito, polarização esta que, aliás, muitos tentaram fazer
apressadamente para este tipo de sociedade que dá à luz o
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capitalismo, atribuindo ao advento do maquinismo o papel
de causa singular da mudança estrutural, o que excluiria o
alcance ou a relevância do saber como fato social para a reestruturação desse tipo global lxxiv.
Ao falar de diminuição do desacordo entre a estrutura global
e o fenômeno social total subjacente, se tem em vista uma comparação com as sociedades feudais, em cujo tipo nota-se
um desacordo cuja intensidade é um fato novo, a que se
conjuga um "pluralismo excepcional" da estrutura em si. A explicação aqui assenta no fato singular produzido ao fim do
regime feudal, quando tem lugar a aliança dos monarcas
feudais com as cidades francas ou abertas, as quais compraram sua liberdade ao Estado territorial, reanimando-o.
Assim, é o fato da mudança social levando à reanimação do Estado, o qual recupera forças com a referida aliança, que está a constituir o elemento máximo de coerência
da teoria para as sociedades feudais, restando, então, o saber como fato social em estado preponderantemente espontâneo e difuso, sem que seja feito valer.
A Reanimação Do Estado

Com efeito, tirado do seu sono secular por essa
aliança singular, o Estado toma a forma da monarquia
absoluta como dizíamos, constituindo um traço característico das sociedades globais que dão à luz o capitalismo. Na Europa Ocidental, são os séculos XVII
e XVIII os que correspondem a esse tipo de sociedade, já iniciada durante a segunda metade do século
XVI, particularmente na Grã-Bretanha.
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Excluindo a equivocada atribuição do papel de
causa singular para o advento do maquinismo, e resgatando o alcance ou a relevância do saber como fato
social, para a reestruturação desse tipo de sociedade
global que dá à luz o capitalismo, nota-se o seguinte:
(1) - o predomínio do Estado territorial monárquico de grande envergadura, que atribui ao monarca
o poder absoluto, e que se aliou com a burguesia das
cidades e com a nobreza ligada à burocracia, dita nobreza de toga;
2) - o Estado apoia aos plebeus burgueses, aos
capitalistas industriais das manufaturas, aos comerciantes de envergadura internacional e, muito particularmente, aos banqueiros, quem, enriquecidos depois da descoberta do Novo Mundo, tornaram-se
seus credores;
3) - e os apoia contra a nobreza de espada, contra os operários e os camponeses, substituindo assim
a antiga hierarquia das dependências feudais por uma
nova hierarquia de classes.
Quanto aos níveis em profundidade da realidade social, nota-se em primeiro lugar duas classes de modelos: os
modelos idênticos às regras jurídicas, tomados como regulamentação minuciosa feita de cima para baixo, e os modelos técnicos, estes nascidos das fábricas, exatamente como
um aspecto do transtorno da vida econômica, ambos inovadores; em segundo lugar, nota-se incluindo todo o mundo
dos produtos, a base morfológico-demográfica como estando ligada à necessidade de mão de obra e ao problema
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de seu recrutamento; e em terceiro lugar, os aparelhos organizados de toda a classe, cuja burocratização começa;
Nota-se igualmente que:
(a) - a enorme impulsão da divisão do trabalho técnico,
superando muito a divisão do trabalho social, sendo combinada ao maquinismo, tem por consequência uma produtividade sem precedentes, em quantidade e em qualidade;
(b) - a acumulação de riquezas, acelerada pelo descobrimento do Novo Mundo, alcança em tempo record grandes proporções, agravando os contrastes entre opulência e pobreza,
como assinalou Gurvitch (cf. Los Marcos Sociales..., op. cit).
Assiste-se, em particular, à vitória do natural sobre o
sobrenatural, da razão sobre toda a crença; bem como ao
crescimento do individualismo em todos os campos, e ao
nascimento da ideia do “progresso da consciência”, sendo a reter que a expressão mais completa da civilização, e da mentalidade própria dessa sociedade no seu apogeu é a “época
das luzes”, que faz o homem confiar no seu êxito e no das
suas empresas técnicas e indústrias.
Quanto ao mais, já repetimos que não se pode minimizar o papel do saber como fato social para este tipo de
estrutura e de sociedades globais que dão à luz o capitalismo. A diminuição do desacordo entre a estrutura global
e o fenômeno social total subjacente favorece na teoria sociológica a prevalência das correlações funcionais sobre a
causalidade singular.
Desta forma, decompondo o sistema cognitivo desse
tipo de sociedade, nota que o primeiro lugar na ordem dos
conhecimentos é compartilhado pelo conhecimento filosófico e o conhecimento científico, que se complementam
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mais do que competem.
Se nas sociedades feudais e no curso para a forma da
monarquia absoluta, ocultando grande desacordo da estrutura no conjunto (pluralismo excepcional da estrutura), o
saber como fato social não é feito valer, restando difuso, por
contra nas sociedades que dão à luz o capitalismo a preeminência das correlações funcionais faz ver a maior valoração do saber, cujo papel é de alta eficácia para o equilíbrio
da estrutura no conjunto.
O Salto Prodigioso Da Ciência

Com efeito, cabe insistir a respeito deste papel significativo do saber como fato social, traçando de início um
esboço histórico do salto prodigioso da ciência desde a renascença, cujos expoentes, como se sabe, são os seguintes:
Copérnico (1473-1543), Kepler (1571-1630), Galileu
(1564-1642), nos conhecimentos astronômicos; Newton
(1643-1727) inventa o cálculo infinitesimal no mesmo momento em que Leibniz (1646-1716) também o faz de outra
forma, ambos fundadores da física mecânica; a química moderna nasce com Lavoisier (1743-1794); as ciências do homem se desenvolvem dividindo-se em muitos ramos, seguintes: a economia política é criada por Adam Smith e David Ricardo e, com outra forma, pelos fisiocratas; a ciência
política se afirma com Hobbes, Spinoza, Locke, Montesquieu, Rousseau, os enciclopedistas, Condocert, e Destut de
Tracy (Montesquieu já pressente o advento da sociologia).
Nota-se, igualmente, a reforma do ensino, cada vez
mais laico, a acelerar o desenvolvimento do conhecimento
científico, sobretudo a partir de 1529, com a fundação do
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Collège de France. Todos os grandes filósofos participam
das discussões científicas (com alguma reserva, pascal e
Malebranche) já que a laicização do saber filosófico, cada
vez mais independente da teologia, favorece sua tendência
a fazer das ciências a base de suas reflexões.
Nota-se, entretanto, que o contrário não se verifica e
os cientistas mostram pouco interesse pelo saber filosófico
como tal. Mesmo assim, o prestígio do conhecimento filosófico está em que é o melhor colocado para defender a ciência contra a teologia e, além disso, são os filósofos quem
amiúde emitem hipóteses verdadeiramente científicas,
como Descartes e Leibniz.
Nessa descrição proporcionada pela análise sociológica de Gurvitch, o saber filosófico acolhe mais o racional
sobre o místico, excetuando a Pascal, um pouco a Malebranche e a Spinoza, místico da racionalidade; da mesma
maneira, acolhe mais o adequado sobre o simbólico e ainda
favorece a combinação do conceitual e do empírico, do especulativo e do positivo e, finalmente, o predomínio da
forma individual sobre a forma coletiva, esta última, por
sua vez, muito relegada, aqui, no saber filosófico.
O conhecimento científico, por sua vez, tem a acentuação do elemento racional como exclusiva sua; aqui, o
conceitual predomina sobre o empírico e a forma coletiva é
preponderante; nota-se a formação de equilíbrio do positivo e do especulativo, assim como da forma simbólico e da
forma de conhecimento adequado.
Karl Marx tivera razão ao insistir no primeiro tomo
de O Capital (cf. tomo I, 4ªseção, caps. XIV e XV) que não
são as invenções técnicas as que tiveram por resultado a
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profusão de fábricas, mas, pelo contrário, foi 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.
Quanto ao segundo lugar no sistema cognitivo dessas
sociedades que dão à luz o capitalismo, corresponde ao conhecimento perceptivo do mundo exterior, com as seguintes características: (1) - a rápida promoção desse conhecimento (1a) – deve-se à criação dos novos meios de comunicação que acompanham a extensão do comércio em escala
mundial, favorecendo o conhecimento dos oceanos e de
continentes até então desconhecidos; (1b) – além disso, o
que também permitiu comunicações relativamente rápidas
foi o aumento e o melhoramento dos caminhos que cruzam
os países ocidentais favorecendo a maior circulação das diligências lxxv [ver Notas Complementares] .
(2) - Todavia, a análise em sociologia diferencial tem
por mais relevante as novas percepções e conceituações das
amplitudes e dos tempos em que se encontra imbricado o
mundo exterior: 2.1) - nota-se uma competição entre os
tempos “adiantado a respeito de si” e o “tempo atrasado”,
correspondendo a uma estrutura de uma só vez inovadora
e anacrônica, competição esta que anuncia um tempo em
que o passado, o presente e o porvir irão entrar em conflito
rapidamente, numa situação explosiva que favorecerá o
porvir, com o “tempo surpresa” ameaçando quebras nas poderosas organizações da superfície;
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2.2) - essa competição entre o tempo adiantado e o
tempo atrasado aplica-se igualmente ao fenômeno social
total global subjacente à estrutura, de tal sorte que encontramos, por um lado, que o conhecimento do mundo exterior, a vida econômica, as técnicas industriais, o comércio
internacional, o saber filosófico, a burguesia e sua ideologia
estão essencialmente adiantados em relação à estrutura,
enquanto que, por outro lado, a nobreza, o clero, a vida
agrícola, o campesinato estão atrasados a respeito da
mesma. A própria monarquia absoluta está adiantada a
respeito de suas iniciativas e atrasada quanto a sua organização e suas consequências.
2.3) – Desta forma se avalia que a quebra do Antigo
Regime foi muito mais espetacular do que as revoluções inglesa e holandesa ou do que as guerras religiosas e civis, incluindo nesta lista a guerra da independência nos Estados
Unidos; e que esta quebra do antigo regime não se apagará
jamais da memória coletiva das sociedades que virão.
2.4) - Temos, então, que esses tempos e amplitudes
em que se encontra imbricado o mundo exterior, embora
rico em incógnitas e em possibilidades novas, se fazem particularmente mensuráveis com o lema da classe burguesa
que toma consciência da sua existência: “tempo é dinheiro”, a que se junta: “todos os caminhos conduzem ao
ouro, ou, pelo menos, ao dinheiro”.
Quer dizer, todas as amplitudes são apreciadas menos pelo sistema métrico e mais pelo tempo necessário para
percorrê-las, decorrendo desta quantificação que o mundo
exterior se torna um objeto de estudo científico lxxvi.
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Em maneira idêntica, desse modo de apreciar as amplitudes pelo tempo necessário para percorrê-las decorre a
posição de relevo alcançada conjuntamente pelo conhecimento perceptivo do mundo exterior e pelo saber científico
no sistema cognitivo do tipo de sociedades que dão à luz o
capitalismo.
Aliás, essa posição de relevo alcançada conjuntamente é muito mais significante aqui do que em muitos outros tipos de sociedade, ocultando o fato de que o saber científico prepara o salto que na etapa seguinte do capitalismo o levará ao primeiro lugar.
No terceiro lugar desse sistema cognitivo vem o conhecimento técnico, que deu um salto considerável, e isto não
só na indústria (ramos dos têxteis e da metalurgia), mas na
navegação e na arte militar.
Reitera Gurvitch, como já o notamos, que o aperfeiçoamento do conhecimento técnico levando ao maquinismo se encontra em relação direta não com as aquisições
da ciência, mas com as melhoras de ordem prática, o que já
fora assinalado por Adam Smith e por Karl Marx, apesar de
suas diferenças intelectuais.
Neste tipo de estrutura e de sociedades globais que
dão à luz o capitalismo, observam-se ainda como retardados a respeito das técnicas, não só o movimento demográfico, mas a organização da economia, que é prejudicada pelos vestígios das corporações de ofícios (vestígios pré-capitalistas), assim como as invenções e suas aplicações não
seguem uma curva de avanço regular.
A Baixa Influência Do Conhecimento Político
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Por sua vez, o conhecimento político, tanto implícito ou espontâneo quanto explícito ou formulado, ocupa
o quarto lugar desse sistema cognitivo, ainda que possa parecer surpreendente essa colocação tão baixa em face do
meio fértil em intrigas constituído pelos grupos privilegiados no Antigo regime.
Há que distinguir três aspectos seguintes:
1º) - o conhecimento político implícito está evidentemente estendido na corte em função de várias rivalidades seguintes: (a) – rivalidade da nobreza de espada e da nobreza de toga; (b) - de toda a nobreza e da
burguesia em ascensão; (c) - rivalidade entre as diferentes frações da burguesia: a industrial, a comercial, a financeira;
2º) - esse conhecimento político espontâneo se encontra ausente no meio das classes populares representadas pelos operários das fábricas e pelo “campesinato”.
Derrotados pelas mudanças de estruturas que nada lhes
traz de benefício, essas classes populares permanecem
não sabendo o que fazer ou que tática adotar numa situação que, em geral, lhes é muito desfavorável. Aliás, a
respeito disso, Gurvitch nos lembra que a consciência de
classe e a ideologia dos operários e dos camponeses não
se formarão antes do século XIX, e muito depois das
grandes comoções da Revolução francesa.
3º) - Na medida em que se mantém, o Antigo Regime necessita de uma política que não leva geralmente
em conta os grupos de interesse, por privilegiados que
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sejam. Quer dizer, as disputas políticas e, consequentemente, o conhecimento político das pessoas são de importância secundária para o absolutismo.
Por sua vez, esses grupos de interesses (os que têm
futuro e os mais adiantados e clarividentes) encontram
uma compensação na elaboração das doutrinas políticas,
cujo esquema tirado da análise gurvitchiana é o seguinte:
(a) - na Inglaterra, Thomas Morus (“Utopia”, 1516) e
Francis Bacon (“Nova Atlântida”, inconclusa), durante a
renascença; posteriormente, nos séculos XVII e XVIII, os
escritos de Hobbes e Locke correspondem, nessa análise
sociológica, às aspirações da burguesia ascendente como
quadro social do conhecimento, que, finalmente, só então
triunfará;
(b) - na França: os fisiocratas, os enciclopedistas,
Turgot, J.J.Rousseau terão influência desde o começo e durante a revolução, e suas doutrinas tratam tanto do fim
ideal quanto da tática a empregar para alcançá-lo, tipificando o conhecimento político formulado ou elaborado,
não-espontâneo ou não-implícito;
(c) - na Holanda: o “Tratado Político” (1675-1677) de
Spinoza faz pressentir segundo Gurvitch certos elementos
do pensamento de Rousseau;
Nota-se que, nas doutrinas políticas (e nas ideologias em que se inspiram), apesar do predomínio da forma
racional, “o simbólico, o especulativo, o conceitual, e o individual
são sempre muito acentuados”, mesmo naquelas doutrinas mais
preocupadas pela racionalidade, pelo empirismo, pela objetividade, pela adequação.
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Já no conhecimento político espontâneo, a forma racional se combina à forma empírica, estando igualados em
importância o positivo e o individual. Quanto à sociologia do conhecimento de senso comum, aqui, nesse tipo de
sociedades globais dando à luz o capitalismo, situado em
penúltimo lugar, está marcado pela grande multiplicidade
dos meios que lhe servem de quadro social de referência.
Quer dizer, o conhecimento de senso comum neste
tipo de estrutura e de sociedades globais que dão à luz o
capitalismo está consideravelmente confundido pelo seguinte: (a) por um ambiente tão novo e imprevisto; (b) pelo
advento do começo do capitalismo e do maquinismo; (c)
pelo descobrimento do Novo Mundo; (d) pela política absolutista de nivelação dos interesses; (e) pela debilitação da
igreja; (e) pela afluência das grandes massas da população às
cidades, etc.
Assim, esse conhecimento de senso comum se encontra disperso em vários meios, seguintes: (a) - entre os cortesãos, os representantes da nobreza de espada e os da nobreza de toga; (b) - nos diferentes grupos da burguesia, no
novo exército profissional, entre os marinheiros, etc., ou
ainda, entre os operários da fábrica.
Seu refúgio será, então, a vida rural e os círculos restritos da família doméstica conjugal. Lembra a observação
de Descartes de que o senso comum é “a mais compartilhada” das faculdades, avaliando que o mestre do racionalismo moderno resistia desta maneira à tentação de negar a
existência mesma dessa classe de conhecimento, “provavelmente pressionado pelas contradições crescentes entre os diversos beneficiários do conhecimento de senso comum”.
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Enfim, nota-se a disputa entre a forma mística e a
forma racional desse conhecimento de senso comum, em
particular no clero e no campesinato (“paysannerie”).
O Incipiente Conhecimento De Outro

No último lugar desse sistema cognitivo das sociedades globais que dão à luz o capitalismo vem o conhecimento de outro e dos Nós-outros que:
1) - como o conhecimento de senso comum, também se
encontra em grande dispersão pelos diferentes meios relacionados com a atualização da sociabilidade das massas, com
a política de nivelação do absolutismo e com a desintegração
dos grupos herdados da sociedade feudal, estando em nítida
regressão a identificação do conhecimento dos Nós-outros
ao “espírito de corpo”.
2) - Todavia, se nota um novo conhecimento de outro,
servindo de compensação parcial para o rebaixamento
desse mesmo conhecimento de outro como de indivíduos
concretos, lembrando-nos que, tanto na classe proletária
nascente como na classe burguesa ascendente, ambas penetradas da ideologia de competição e de produção econômica, o conhecimento de outro é quase nulo.
Nesse novo conhecimento de outro, se trata de uma
tendência para universalizar a pessoa humana que se relaciona a Rousseau, com sua teoria da vontade geral idêntica
em todos, e a Kant, este, com seu conceito de Consciência
Transcendental e de Razão Prática, que chega à afirmação
“de um modelo único de dignidade moral em todos os homens lxxvii.
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Quer dizer, tem-se um conceito geral do outro fora de
toda a concreção, de toda a individualização efetiva, acentuando-se as formas racional, conceitual, especulativa e simbólica, com tendência frustrada a reunir o coletivo e o individual
no geral ou no universal.
Para encerrar, nota que as sedes de intelectuais encarregados de manter esse sistema cognitivo, desenvolvê-lo e difundi-lo se enriqueceu com a adição de novos
grupos e novos membros, destacando-se junto aos filósofos, aos estudiosos, aos docentes, a entrada dos representantes das “belas letras”, dos escritores, dos doutrinários
políticos e por fim dos inventores de técnicas novas.

***
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A Presença Da Classe Burguesa No Saber

Notas para a Sociologia do Conhecimento Científico e
do Filosófico lxxviii.

Tópicos:
A Presença Da Classe Burguesa No Saber
O coeficiente social do conhecimento
A História e a Sociologia
A filosofia e a ciência
A consciência de classe otimista da burguesia

Etiquetas:
Conhecimento científico, conhecimento técnico, classe
burguesa, história, ideologia, sociologia, século XVIII.

Em todo o conhecimento científico interferem os coeficientes sociais do conhecimento, precipitando as variações do saber em função dos quadros sociais, variações
tanto mais fortes quanto maior seja o desenvolvimento do
próprio conhecimento científico.
Em relação ao conhecimento científico, a análise
sociológica enfatiza o equívoco das pretensões da ciência
em ser desvinculada dos quadros sociais.
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O Coeficiente Social Do Conhecimento

Como sabido, o conhecimento científico parte de
quadros operativos essencialmente construídos, justificados pelos resultados conseguidos, que chamam a uma verificação experimental.
A ciência busca a união do conceitual e do empírico
e, se cultiva a pretensão de ser desvinculada será, talvez,
porque é uma classe de conhecimento que tende ao desinteresse, ao “nem rir nem chorar” de Spinoza, ao aberto, à acumulação, à organização e ao equilíbrio.
Observa que o conhecimento científico ocupou um
lugar predominante no sistema do conhecimento somente
nas estruturas capitalistas, particularmente nas estruturas
do capitalismo competitivo.
Aliás, é nas sociedades industriais que o conhecimento científico entrou em competição com o conhecimento filosófico e o ultrapassou.
Nota-se igualmente que em todo o conhecimento científico intervêm os coeficientes sociais do conhecimento,
precipitando as variações do saber em função dos quadros
sociais, variações tanto mais fortes quanto maior seja o desenvolvimento do próprio conhecimento científico.
Na apreciação desta situação, se observa inicialmente
que a intervenção dos coeficientes sociais do conhecimento nas ciências exatas e nas ciências da natureza pode
ser analisada sob as quatro linhas seguintes:
Primeiro: o coeficiente social do conhecimento intervém através da experiência e da experimentação, que são
sempre essencialmente humanas e não apenas lógicas, e sofrem a influência do humano;
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Segundo: o coeficiente social do conhecimento intervém também através da conceituação, a qual, geralmente,
está avançada em face da experimentação. Quer dizer, toda
a hipótese nova traz a marca da estrutura da sociedade em
que se elaborou, como, aliás, já nos esclareceu C. Wright
Mills lxxix.
Ademais, a respeito do fato de que o coeficiente social
do conhecimento intervém, igualmente, através da conceituação, acrescenta como exemplos significativos o seguinte:
(a) - a correspondência ideológica entre o darwinismo e a concorrência, tomada esta última como princípio em ação na sociedade da época;
(b) - em maneira menos evidente que a anterior, e em
estado inconsciente, observa-se a correspondência entre as incertezas na microfísica e os limites à capacidade de controle que a
mesma faz aparecer, e que provêm da energia atômica,
como fator de explosão das estruturas sociais globais.
Terceiro:
O coeficiente social do conhecimento intervém através
da importância das organizações privadas e públicas no
planejamento da pesquisa científica, importância esta que
é muito notada. Assim, na época da energia atômica e da
eletrônica, a pesquisa exige laboratórios ou organismos
de investigação e experimentação em muito vasta envergadura, com extensão internacional.
Quarto:
Os coeficientes sociais do conhecimento intervêm
através da vinculação que se estabelece entre as ciências e
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a realidade social. Ou seja, independentemente do fato de
que a realidade social tanto pode dominar as ciências, por
efeito das forças de produção nas quais as ciências se integram, quanto pode ser dominada por elas, os conhecimentos científicos exigem os meios adequados para a difusão
dos seus resultados, estando entre estes meios de difusão o
ensino, a vulgarização, as edições de bolso, o rádio ou a televisão.
A História E A Sociologia

No que concerne à história e à sociologia, menos comprometidas e menos ideológicas que as outras ciências do
homem, voltadas estas últimas que são para sistematizar
em vista de metas práticas, sustentam que as primeiras não
podem liberar-se de certos coeficientes ideológicos.
Na história e na sociologia, os coeficientes sociais do
conhecimento intervêm a duplo título:
(a) - em vinculação com a organização crescente da
pesquisa e com a constituição cada vez mais relativista do
aparato conceitual operativo;
(b) - em vinculação com o tema mesmo a estudar - os
temas coletivos reais -, pois as sociedades, as classes, os grupos, os Nós-outros estão em movimento dialético e são penetrados de significados humanos.
Desta forma, a sociologia do conhecimento que é capaz de pôr em evidência os coeficientes sociais, e, desse
modo, diminuir a sua importância, torna-se duplamente
solicitada neste campo, alcançando a sociologia da sociologia.
A Filosofia E A Ciência
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Quanto à sociologia do conhecimento filosófico, nota
que a filosofia e a ciência possuem um umbral metodológico comum que é a purificação prévia, a dura prova, o ordálio do hiperempirismo dialético lxxx que libera tanto a ciência quanto a filosofia de todo o pré-conceito ou pré-judicação
e provoca a demolição de todo o quadro conceitual operativo mumificado.
Entretanto, a dialética do hiperempirismo torna a sociologia da filosofia mais difícil do que a sociologia do conhecimento científico, já que prudência maior é exigida diante do fato de que se trata da cristalização em doutrinas e
escolas filosóficas, que ressurgem a cem ou a mil anos de
distância, e em tipos de sociedades completamente diferentes. Nada obstante, a reinterpretação dessas doutrinas
e a modificação de seu sentido podem evidentemente conceber-se em uma perspectiva sociológica.
Quanto à análise das variações hierárquicas das classes do conhecimento em função dos tipos de sociedades,
tem-se que o conhecimento filosófico só ocupou o primeiro
lugar na cidade antiga, por um lado e, por outro lado, nas
sociedades dos primórdios do capitalismo, onde está na
base do “século das luzes”. Em nossa época, a filosofia se
encontra suplantada pelo conhecimento técnico e pelo conhecimento político.
No conhecimento filosófico, que é favorecido pela
classe burguesa, nota-se a combinação de racionalismo e de
voluntarismo em Descartes, de racionalismo e empirismo
em Bacon, e as filosofias do Século das Luzes como marcas
indiscutíveis da classe burguesa.
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Neste ponto, duas posições gurvitchianas datadas dos
anos 60 são a destacar: primeiro: que ainda não teria chegado
o tempo de empreender com proveito o estudo aprofundado
da sociologia das doutrinas filosóficas; segundo: que a maioria
das doutrinas filosóficas elaboradas desde os fins do século
XIX e aos começos do século XX já não têm sinais de relações diretas com a classe burguesa.
Os Papéis Sociais Da Classe Burguesa

Em relação à classe burguesa, como quadro social
do conhecimento, nota-se, inicialmente, uma série de papéis desempenhados segundo as conjunturas particulares e as épocas: (a) papel de vanguarda revolucionária,
primeiro; (b) papel de classe moderadora e conciliadora,
por etapas; (c) de classe conservadora ou reacionária,
mais tarde; e, (d) no início dos anos de 1960, em que temia as revoluções sociais, o papel de “classe fascistizante”, com diferentes matizes.
A análise sociológica explica essa série de papéis sociais por um conjunto de critérios que, todavia, considera
insuficientes, a saber: (a) a propriedade dos meios de produção, (b) a propriedade das fontes de matérias primas e
de capitais financeiros, a que se soma como elementos
constitutivos da classe burguesa, (c) a tendência à dominação dos mercados interiores, coloniais, internacionais ou
dos “mercados comuns”.
É preciso levar em conta que a classe burguesa se abriu
muito a todos os grupos prósperos, trazendo para junto do
patronato os magnatas das altas finanças e do comércio de
envergadura, as profissões liberais, os altos funcionários da
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burocracia administrativa e técnica das empresas industriais, dos bancos, dos trustes e cartéis, por fim. Tal é o conjunto de frações que desempenham papel predominante na
vida da burguesia sob o regime do capitalismo organizado
e dirigista.
A Consciência De Classe Otimista Da Burguesia

A análise sociológica remarca a distinção de uma
consciência de classe otimista da burguesia, observada em
períodos anteriores à sua degenerescência no capitalismo
dirigista da primeira parte do século XX, isto é, uma consciência caracterizada pela confiança em um progresso técnico e econômico ilimitado; pela confiança na harmonia
dos interesses de todos, na universalidade dos benefícios
do capitalismo e da civilização urbana.
De início, a análise sociológica faz notar a tendência
para a interpenetração e para a equivalência dos conhecimentos científico, técnico e perceptivo do mundo exterior, o que se compreende se observarmos o seguinte:
1) - foi o advento da burguesia o que fez progressarem
as ciências, com as ciências da natureza e as ciências exatas
em primeiro lugar, e o fez tanto diretamente quanto pela intermediação do Estado e seus estabelecimentos de ensino;
2) - é a burguesia que, dominando o Estado, lhe impôs
a quantificação mais forte e mais eficaz das amplitudes e
dos tempos, levando ao pé da letra a máxima de que “tempo
é dinheiro”, notando-se, entre parêntesis, que essa quantificação serviu de laço entre o conhecimento perceptivo do
mundo exterior e o conhecimento científico, com tendência para unificá-los;
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3) - a chegada ao poder da classe burguesa no século
XVIII trouxe, como mudança em permanência alcançando
o interior das estruturas, o fato de que a sociedade industrial passa a experimentar uma união entre conhecimento
científico da natureza e o conhecimento técnico.
Até então, antes da chegada ao poder da burguesia,
com a sociedade industrial ainda em seus começos no século XVII, nota-se que essa mesma sociedade se inclinava
para desenvolver-se fora das ciências, diretamente nas fábricas e nas práticas de trabalho que elas suscitavam. Por
sua vez, a mudança levando à união do científico e do
técnico é comprovada pela seguinte análise sociológica:
3.1) - no momento inicial, o saber burguês situa o
mundo exterior nas amplitudes prospectivas, as que “localizam adiante”, notando-se uma correspondência entre estas e os interesses imediatos dos empresários, referidos sobretudo à expansão econômica e à evolução técnica lxxxi [Ver
Notas Complementares].
3.2) - ocorre que a qualidade prospectiva das amplitudes é impossível sem a intervenção dos meios técnicos e,
por sua vez, esses meios técnicos não podem evoluir com a
rapidez suficiente sem a ajuda do conhecimento científico;
3.3) - Desta forma, se afirma a tendência para a união
de ciência e técnica.
Quer dizer, (a) – o conhecimento perceptivo do
mundo exterior produzido pela classe burguesa, ao situar o
mundo sempre para adiante, acentuou o fato da mudança social em permanência e, (b) – posto que isto terminou por
corresponder às perspectivas da expansão econômica e da
evolução da técnica, podemos (c) – confirmar a maneira
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pela qual as amplitudes prospectivas e projetivas do saber
burguês tiveram a ver (c1) – com a conquista de novos mercados, notadamente os coloniais; (c2) – com a busca de
mão de obra e das riquezas naturais , tais como os minerais, o petróleo, o carvão, etc.; e, finalmente, (c3) – com a
colocação nova dos capitais e com as organizações industriais nacionais e internacionais, incluindo os trustes e cartéis. 4) - Acresce que nesse conhecimento do mundo exterior próprio da classe burguesa, as amplitudes e os tempos se orientam no mesmo sentido, e são medidos com os
mesmos padrões quantitativos do “tempo é dinheiro”: 4.1)
- as amplitudes se afrouxam e se ajustam sem dificuldade
graças à intervenção dos meios de comunicação; qualidade
essa que, 4.2) - se combina aos tempos identificados à circulação dos capitais e aos investimentos, ao ciclo da produtividade das empresas, à duração do trabalho e do comércio. 5) - Com a decadência da classe burguesa desde o
final do século XIX enfrentando mais forte resistência da
classe proletária, crises econômicas mais graves, guerras de
descolonização, advento dos regimes coletivistas a partir
das revoluções sociais, o conhecimento do mundo exterior
mostra que este mundo passa a estar imbricado em amplitudes e tempos mais egocêntricos e agitados, que não se submetem às medidas quantitativas e são refratárias aos estudos científicos ou às soluções técnicas.
6) - Desta forma, se chega ao conhecimento que a
classe burguesa tem do exterior na segunda metade do século XX, em que: a) - as amplitudes difusas resultam das
incertezas ligadas à sorte das estruturas sociais de tipo capitalista; b) - as amplitudes concêntricas e projetivas são
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relativas à inclusão nos blocos internacionais, em conflito
ou em concorrência pacífica.
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Sociologia e Psicologia coletiva

Tópicos:
Os níveis da consciência alienada na teoria do fetichismo da
mercadoria em Karl Marx
Objetivação e desfiguração do trabalho
A mentalidade adstrita à personificação do capital
O esquema das alienações

Etiquetas:
Psicologia coletiva, alienação, crítica, sociedades históricas,
ideologia, relações humanas, sociologia, século vinte, economia política, capitalismo, consciência, mentalidade.

A psicologia coletiva em sua vinculação à sociologia pode ser bem assinalada nas análises que
levam ao desocultamento da consciência alienada,
como fenômeno sociológico descoberto por Karl
Marx.

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

A Sociologia dos Sistemas Cognitivos
©2016 by Jacob (J.) Lumier

134

Os Níveis Da Consciência Alienada

Os níveis da consciência alienada na teoria do fetichismo da mercadoria em Karl Marx
Como se sabe, no “Rascunho da Contribuição à Crítica da Economia Política” (“Grundrisse..”), Marx elabora sobre o problema da consciência alienada, em revolta
epistemológica não só contra Hegel, mas contra a Economia Política. Dois níveis são nitidamente distinguidos nessa
elaboração, de tal sorte que o aspecto propriamente sociológico da consciência alienada vai surgindo da crítica à mentalidade adstrita à personificação do capital, como compreendendo
representações de psicologia coletiva.
Com efeito, o problema da consciência alienada descortina-se lá onde, repelindo como decorrente de um estado mental a separação praticada pelos economistas burgueses, em face da sociologia econômica lxxxii, Marx relaciona diretamente a própria constituição da economia política com a dominação das alienações: “os economistas burgueses estão de tal modo impregnados pelas representações características de um período particular da sociedade, que a necessidade de certa
objetivação das forças sociais do trabalho lhes parece inteiramente
inseparável da necessidade da desfiguração desse mesmo trabalho,
pela projeção e pela perda de si, opostas ao trabalho vivo” lxxxiii.
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O aspecto de sociologia econômica nessa formulação é bem
estabelecido na distinção entre a necessidade real de certa objetivação das forças sociais do trabalho, por um lado e, por outro
lado, a necessidade da desfiguração desse mesmo trabalho, pela projeção e pela perda de si, opostas ao trabalho vivo, sob o regime do
capitalismo concorrencial.
Por sua vez, Marx esclarece que a mentalidade conducente à representação de uma vinculação inseparável entre objetivação e desfiguração do trabalho, – que, em realidade social,
configuram os dois níveis sociológicos constatados –, é uma
mentalidade que releva da psicologia coletiva porque se integra, em seu tipo sociológico, às representações características de um período particular da sociedade.
Objetivação E Desfiguração do Trabalho

Quer dizer, a representação de uma vinculação inseparável
entre objetivação e desfiguração do trabalho denota uma mentalidade tipificada a partir da assimilação de uma realidade
social que a sociologia pode caracterizar como 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 estudadas dentre outros por Marcel
Mauss) lxxxiv [Ver Notas Complementares].
Por outras palavras, trata-se de um estado mental
diferenciado pela mistificação das forças materiais. E a análise sociológica da psicologia coletiva descoberta por trás
dessa mentalidade é esquematizada por Marx nas seguintes formulações: (1) – “eles (os economistas) acentuam, não as
manifestações objetivas do trabalho, da produção, mas a sua deformação ilusória, que esquece a existência dos operários, para reter
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apenas a personificação do capital lxxxv, ignorando a enorme força objetiva do trabalho que se exerce na sociedade, e que está na própria
origem da oposição dos seus diferentes elementos” (ib.). (2) – “Formas que demonstram à 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” lxxxvi.
Nessa análise, torna-se claro não somente que a psicologia coletiva pertence ao âmbito da sociologia, mas que
Marx descobre a psicologia que caracteriza o regime capitalista mediante a análise sociológica.
Tanto é assim que, nessa mesma obra “O Capital”,
nota-se melhor ainda o caráter socialmente arcaico que
compõe o aspecto psicológico do conceito de consciência alienada. Basta pôr em relevo as passagens referentes à análise
sociológica de Marx sobre a distinção anteriormente introduzida, na história do pensamento objetivo, por Aristóteles, a saber: a distinção entre o valor de uso e o valor de troca.
Contrariando a este último, o qual 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”.
A Mentalidade Adstrita À Personificação Do Capital

Não há dúvida que se trata do surgimento de uma
psicologia coletiva descoberta mediante a análise sociológicalxxxvii. A seguinte formulação de Marx é conclusiva
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sobre o perfil mistificado da mentalidade adstrita à personificação do capital: “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” lxxxviii .
Portanto, a consciência alienada é a manifestação da
sociedade capitalista no plano da produção espiritual,
como os valores e as ideias. Isto em razão de que a sociedade capitalista concorrencial leva ao primado das forças
produtivas materiais.
Vale dizer, por fundamentar-se no fetichismo da mercadoria, como objetivação da economia política, e na incapacidade da estrutura social para dominar as forças produtivas que ela própria suscitou como aprendiz de feiticeiro,
a sociedade capitalista leva ao primado das forças produtivas materiais.
Por sua vez, configurando um fenômeno de psicologia coletiva, a consciência burguesa, como tipificada na
mentalidade 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.
O Esquema Das Alienações
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Mas não é tudo. Nas análises que levam ao desocultamento da consciência alienada, como fenômeno sociológico descoberto por Karl Marx, deve-se ter em vista o uso
diferenciado da noção de objetivação.
Como se sabe, Marx insistiu contra Hegel – e com razão – no fato de que a objetivação é um traço da realidade,
sem a qual as sociedades e as civilizações não poderiam
subsistir. Desta sorte, em modo algum devia confundir-se
objetivação e perda de si.
Assim nota-se que o “jovem” Marx distingue a alienação nos seguintes aspectos: a objetivação; a perda de
si; a medida da autonomia do social; a exteriorização do
social mais ou menos cristalizada; a medida da perda de
realidade ou 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.
O esquema das alienações na sociologia de Marx desenvolvida em “A Ideologia Alemã” lxxxix é o seguinte: em
primeiro lugar, as forças produtivas surgem como absolutamente independentes. É a alienação econômica; em segundo lugar, as “relações sociais” são alienadas porque subordinadas às relações de propriedade privada xc ; em terceiro
lugar, esta, a propriedade privada dos meios de produção
“aliena não só os homens, mas também as coisas” (é o dinheiro [incluída a categoria “Preço”] 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
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV:
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A Sociologia dos Sistemas Cognitivos
©2016 by Jacob (J.) Lumier

139
mercadoria, torna o mesmo extremamente penoso xci; 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 se move
em novas correntes” xcii .
É assim que, finalmente, os membros de uma classe
“encontram as suas condições de existência predestinadas, e veem serlhes destinada pela classe a sua posição social e, por conseguinte, o seu
desenvolvimento pessoal; eles são escravizados pela sua classe” xciii .
Nota que, neste caso, se trata de novo da projeção do humano
- englobando sociedade, grupo, indivíduo - para fora, bem como se
trata da sua perda e dissolução nessa projeção. Em consequência,
há certa ambiguidade no conceito de alienação, pois não
será possível aplicar a qualquer das classes em vida e em
luta, e muito menos ao proletariado, o critério da perda de
realidade (desrealização) xciv . 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 de libertação total diante de certos aspectos da alienação, - essas distinções, assim como “a dialética entre os diferentes sentidos do termo alienação”, possuem um sentido sociológico muito preciso, seguinte: “trata-se dos graus de cristalização, de estruturação e de organização da vida social, que podem entrar em conflito com os elementos espontâneos desta”.
Em consequência, acrescido pelo concurso de ideologias falazes, de tal conflito do organizado e do espontâneo
resulta a ameaça de dominação e sujeição, que pesa sobre
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as coletividades e os indivíduos. É assim que Marx estuda a dialética das alienações na sua análise do regime capitalista, em que o trabalho é como disse alienado em mercadorias; o indivíduo alienado à sua classe; as relações sociais alienadas ao dinheiro, etc.xcv.
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Reificação E Função De Representação

Notas sobre a análise sociológica do psiquismo coletivo da estrutura de classes.

Tópicos:
Um Processo De Unilateralização;
A função de representação da vida psíquica;
As três dimensões do psiquismo;
Reflexão Da Divisão Do Trabalho Social Em Regras;
A consciência de classe;

Etiquetas:
Classes sociais, Estado, Economia, Representação, fetichização, crítica, época burguesa, ideologia, relações humanas, sociologia, psiquismo, reflexão coletiva.

No importante artigo que assina para o célebre “Tratado de Sociologia”, dirigido por Georges Gurvitch, Henri Lefebvre nos oferece uma aplicação sociológica da tridimensionalidade, que ilumina os aspectos paradoxais no psiquismo coletivo da estrutura de classes xcvi.
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Um Processo De Unilateralização

Por sua vez, o esquema da reflexão coletiva adequada à
estrutura de classe corresponde a uma sociedade (capitalista) em que os intermediários podem conquistar e guardar os seus
privilégios, implicando uma dialética pela qual o nível econômico produz, em modo unilateral, um efeito transversal,
alcançando o perfil das relações com o Estado.
Quer dizer, do fato de que os intermediários podem
conquistar e guardar os seus privilégios reencontra-se a fetichização da mercadoria, como reagindo sobre aquilo de que
saiu: ou seja, reage sobre a mediação entre os interesses privados e o interesse geral, reage sobre o Estado.
Desse modo, constata-se como efetuando-se ao nível
econômico a fetichização da mercadoria, do dinheiro, do
capital, enquanto que, no plano do psiquismo da sociedade
e das classes sociais, passa-se um processo de unilateralização
sob a cobertura desse Estado em que as classes se representam.
Segundo Lefebvre, esse processo de unilateralização,
por sua vez, vem a ser compreendido a partir da generalização das necessidades observadas na experiência e na prática
social, como abrangendo a constatação de que necessidades
análogas ou uniformizadas manifestam-se em escala mundial,
não obstante as diferenças de país, de raça, de classe, de regime político. Tal a situação de fato em que se configura o
psiquismo.
Acresce que, a essas necessidades que penetram o
psiquismo, se ligam não só vivências malthusianas e antimalthusianas, e gêneros de vida bastante diferenciados,
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV:
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A Sociologia dos Sistemas Cognitivos
©2016 by Jacob (J.) Lumier

143
mas ligam-se também noções negativas, como as de insatisfação, carência (besoin), privação, frustração, aspiração
mais ou menos desiludida, noções negativas essas ressentidas na crítica geral da vida cotidiana como aspecto da reflexão
coletiva.
A partir da constatação da unilateralização, nesses
termos da generalização das necessidades, todavia, abordando o psiquismo não mais pelo efeito da reificação, e,
sim, em sua integralidade como o fenômeno de um todo,
Lefebvre aprofunda no ponto de vista da crítica da vida cotidiana, e distingue, por complementaridade dialética, três
aspectos da individualidade humana não-seccionada, no
seio de uma totalidade social igualmente não-seccionada
ou não atingida por um pensamento e uma ação unilaterais,
a saber: a necessidade, o trabalho, a posse xcvii.
A Função De Representação Da Vida Psíquica

Trata-se, no referido artigo, de uma abordagem dialética
que não só reconhece e afirma a existência de conhecimentos coletivos articulados na marcha dos temas reais, conhecimentos com eficácia, em correlações funcionais com os
quadros sociais, mas afirma, igualmente, a existência destes
quadros sociais como sedes da vinculação entre os conhecimentos e a
mentalidade coletiva que lhes serve de base.
Ao tomar como ponto de partida a reflexão coletiva,
Lefebvre elabora a partir da imanência recíproca do individual e do coletivo, de tal sorte que: (a)-pode enfocar o indivíduo e o grupo como exercendo a reflexão mediante o diálogo e o debate em torno dos temas coletivos reais (os Nós-outros,
os grupos, as classes, as sociedades); (b)- pode pressupor
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que, no exercício dessa reflexão coletiva, o indivíduo e o
grupo já atualizam em modo especial uma mentalidade coletiva, e, por esta via, põem em relevo o conhecimento em
perspectiva sociológica, defrontando-se à questão do
acordo ou desacordo do saber e do quadro social.
Mas não é tudo. Inicialmente, trata de buscar o psiquismo de
classe no âmago de uma reflexão coletiva diferenciada nas
sociedades industriais e que corresponde à estrutura de
classes. A sociologia que, por sua vez, vem a ser elaborada
sobre tal reflexão coletiva descobre a função de representação
de toda a vida psíquica como penetrada pela reificação das qualidades, das forças e das atividades. Reificação que se revela
como uma sorte de força material do pensamento mítico,
articulado, em fato, como análise efetiva da prática social nas
sociedades capitalistas.
Tomada em modo inverso, essa análise efetiva que se
verifica em terreno capitalista, dando força à reificação,
efetua exatamente a função de representação e, como tal, constitui, em nível mais extenso, o psiquismo da classe burguesa
em seu conjunto. Temos, em consequência, que psiquismo de
classe e consciência de classe são, então, dois planos conflitantes.
As Três Dimensões Do Psiquismo

A sociologia do psiquismo prossegue: “o psiquismo em
estado completo possui então esses três atributos, essas três dimensões”, cujas realidades respectivas surgem como mediações.
Desse modo, (a)- “a necessidade reenvia ao trabalho que criou e
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permeia a posse no objeto produzido ou na obra criada; (b) - estimulado pela necessidade, o trabalho produz novas necessidades, confirmadas pela posse”.
A relação dessa realidade psíquica em três dimensões
intermediadas com a realidade econômica, com a história e
com a realidade social, -sem se reduzir a elas- pode ser verificada através exatamente da descrição do segundo momento da fetichização da mercadoria como reagindo sobre a
mediação entre os interesses privados e o interesse geral.
Quer dizer, lembrando que juntamente com as necessidades uniformizadas as noções negativas penetram o psiquismo, a realidade psíquica se relaciona com a es-trutura
de classes na medida em que seus três aspectos intermediados admitem combinação à atividade seccionada.
Desta forma, Lefebvre observa que a fetichização da
mercadoria reage em um processo de unilateralização que
leva à absorção no e pelo Estado dos interesses privados e
do interesse geral, verificando-se na extensão dessa absorção a redução da reciprocidade que originalmente os ligava
em um todo.
Por efeito de correlação, os três aspectos do psiquismo se dissociam parcialmente e, assim separados, incumbem a classes e a indivíduos diferentes, os quais no dizer de Lefebvre são representados como tais no Estado, e
se representam assim separados na consciência e nas
ideias.
Daí o esquema de reflexão coletiva pelo qual:
(a) - há uma classe do trabalho;
(b) -incumbindo, todavia a outros a posse,
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(c) - com os mais desfavorecidos representando a necessidade em estado puro.
Então, podemos notar que Lefebvre chega a essa compreensão do psiquismo, como fenômeno humano total, em sua
relação com as realidades econômica, histórica e social, mediante a tomada em consideração do que – decompondo a
reflexão coletiva – ele chama “análise efetiva” (teórica e prática) operada pela “época burguesa” sobre os elementos da realidade humana.
Reflexão Da Divisão Do Trabalho Social Em Regras De Análise

Trata-se da análise pela qual a função de representação toma corpo e leva à separação e à segregação como regras não só do pensamento, mas da sociedade e da história.
A descrição dessas regras, por sua vez, equivale ao
casuísmo típico da época burguesa que Lefebvre diferencia
na casuística dos “en tant que”, como maneira de análise espontânea ou refletida que caracteriza a liberdade na classe burguesa, a opção para seguir ao máximo o desejo de posse.
O tipo característico dessa classe vive e pensa em qualidades,
nunca en tant que burguês, mas en tant que homem, en tant que patrão,
en tant que pai, en tant que cidadão, etc. - o seu ser é apenas um somatório e só se reconhece como um ser em um Eu inacessível, genérico,
transcendente ao si mesmo ou à soma dos ‘en tant que” xcviii.
Portanto, a dissociação parcial dos três aspectos ou
dimensões do psiquismo liga-se à reflexão da divisão do trabalho social em regras de análise efetiva; liga-se ao fato de que a
burguesia começa por reduzir à necessidade as dimensões
do homem no período primitivo onde dominava o ascetismo, a abstinência, a economia em sentido estrito, isto é,
a acumulação; ela perquiria com ardor e recalcava o desejo
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da posse. Posto isso, saltou-se para a posse pura que não se
pode alcançar.
Toda a elaboração sociológica de Lefebvre, sua descoberta da função de representação na reflexão coletiva,
desenvolve-se como um aprofundamento na “passagem de
uma economia fundada sobre a acumulação na austeridade e pela
abstinência, até uma economia de desperdício e despesas suntuosas
- sem que isso correspondesse à satisfação de certas necessidades essenciais” xcix .
Acrescente-se a isso a observação de que é nos escritos de crítica à filosofia hegeliana do Estado que Marx examina os três aspectos da individualidade humana não-seccionada, as três dimensões do psiquismo: a necessidade, o trabalho, a posse c abrindo caminho para novas elaborações sociológicas.
Nota-se, enfim, a partir dessa elaboração, que a coincidência entre o psiquismo de classe e a consciência de
classe só tem sentido numa teoria privilegiando uma consciência de classe especial, como se pode ver na obra do “jovem” Lukacs ci, que atribui à consciência de classe do proletariado um caráter singularmente privilegiado. Tal teoria
enseja uma “visão majestosa e de estilo filosoficamente clássico”
criticável por fazer o proletariado delegar sua consciência
em representantes que, a mais do plano político, encarnariam a sua “concepção do mundo”.
Por isso, em lugar de realizar a filosofia ultrapassando-a, conforme o pensamento de Marx, o jovem Lukacs
restitui à filosofia um papel inquietante cii .
Consciência De Classe E Produção Simbólica
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Por contra, em sociologia, a consciência de classe assim como as ideologias fazem parte da produção de imagens, símbolos, ideias, ou obras em que as classes se reconhecem e pelo que 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 ciii .
***
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O Problema Do Eu Genérico Em Ciências Humanas:

Notas sobre a influência do subjetivismo idealista.

Tópicos:
A descoberta da contemplação
A consciência aberta como fenômeno de classe
A mudança na sociedade industrial
Uma tendência para universalizar a pessoa humana

Etiquetas:
Estruturalismo, subjetivismo, valor transcendente,
neokantismo, pessoa, conhecimento de outro, classe burguesa, consciência aberta.

A afirmação da “existência de um estruturalismo lógico universal na base de toda a sociedade” não passa de
projeção da ideia de uma consciência transcendental, herdada do século XVIII, nada mais do que um preconceito filosófico.
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A Descoberta Da Contemplação
Na raiz do subjetivismo idealista civ

Tenha sido ou não produzido intelectualmente a
partir da descoberta da contemplação, como atitude em
perspectiva na negligência cartesiana do Eu, o subjetivismo idealista foi favorecido pela classe burguesa.
Antes de limitar-se à filosofia e à chamada Teoria do
Conhecimento, à qual está ligado, a concepção do Eu
como representação de um valor transcendente, em que
se afirma o subjetivismo idealista, tem a ver com o problema
do conhecimento coletivo dos Nós-outros e de outro, e se
distingue por reduzir o conhecimento de outro ao conceito
genérico da pessoa humana, tomado como conceito idêntico em todos, do qual a interpretação do neokantismo foi
a expressão mais adequada cv [Ver Notas Complementares].
Não há dúvida de que, em análise filosófica, o problema da teoria do conhecimento, como problema crítico sobre a filosofia de Descartes, tem um componente
específico cuja análise tem desdobramentos para a formação do conceito fenomenológico da Consciência de si.
Argumenta-se que a resposta cartesiana ao “que sou
eu” é insuficiente por ser parcial. Houvera Descartes compreendido plenamente ele - mesmo, ele não teria concebido
mais do que uma parte da realidade humana, e seu sistema
fundado sobre auto compreensão seria necessariamente insuficiente e falso, por não alcançar a totalidade. Além
disso, sua resposta “eu sou um ser pensante” era não somente muito sumária, mas ainda falsa porque unilateral.
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Ao partir do “eu penso” Descartes fixou sua atenção apenas sobre o “penso” (Cogito), negligenciando completamente o “Eu”.
Ora, sendo esse “Eu” essencial, tem lugar uma formulação de Hegel na qual é dito que o Homem não é somente um ser que pensa, um ser que revela o Ser por meio
do Logos, pelo Discurso formado de vocábulos tendo um
sentido. O homem revela ainda — igualmente por um Discurso — o ser que revela o Ser, o ser que ele é ele mesmo, o
ser revelador que ele opõe ao ser revelado, lhe atribuindo o
nome de “Ich”, “Selbst” (Moi), “Eu”.
Nesse esquema, é admitido não haver existência humana sem Consciência do mundo exterior, que está ao nível do “penso”.
Todavia, o que o ponto de vista do “Eu essencial” (Selbst) aporta ao problema crítico sobre a filosofia de Descartes é a convicção de que, para haver verdadeiramente existência humana, portanto que possa vir a ser uma existência
filosófica, é preciso que nisso haja ainda consciência de si.
E para que aí haja consciência de si, é preciso que haja
o Eu: certa coisa especificamente humana, que o homem revela, que se revela, quando o homem diz: “Eu”... .
Dessa forma, antes de proceder à teoria kantiana do
conhecimento imbricada no “Je pense”; antes de analisar a
relação entre o sujeito (consciente) e o objeto (concebido),
é preciso então se perguntar o que é esse “sujeito” que se
revela no e pelo “Eu” do “Eu penso”. Há que se indagar
quando, por que e como o homem é levado a dizer: “Je”
(“Eu”) ....
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A análise pela fórmula de Hegel esclarece que a consciência
previamente requerida pela teoria do conhecimento se identifica na revelação do Ser pela Palavra, ou pelo único vocábulo
Ser. Posteriormente, é esse Ser que será chamado mais tarde
“ser objetivo, exterior, não-humano, Mundo, Natureza,
etc.”. Todavia, no estádio dessa formulação do Eu essencial,
esse Ser é ainda neutro, posto que aí não há ainda consciência de si, e, por consequência, não há ainda oposição entre
sujeito e objeto, Moi e non-Moi, entre o humano e o natural.
Em nível do conhecimento do Ser e de sua revelação pela
Palavra, se estuda a forma mais elementar da consciência
que Hegel nomeia “Certeza sensível”, sendo que, a partir
desta consciência, ou deste conhecimento, (consciência do
mundo exterior, que está ao nível do “penso”) não há meio
algum de chegar à consciência de si. Vale dizer que esse conhecimento é contemplativo, e a revelação do Ser pela palavra
é passiva, deixando o Ser tal qual ele é em si, isto é, independente do conhecimento que o revela cvi.
Note-se que a formulação do Eu essencial (Selbst)
leva à descoberta da contemplação, como plano em perspectiva
na negligência cartesiana do Eu. A reflexão agora se vê na
contingência de descrever algumas formulações críticas
sobre a contemplação, a fim de esclarecer essa mudança de
plano pela qual a noção de uma existência verdadeiramente humana foi anteposta à resposta cartesiana para a
questão do que suis je, tida assim por insuficiente cvii.
Seja como for, tenha ou não uma vertente intelectual
a partir da descoberta da contemplação, como plano em perspectiva na negligência cartesiana do Eu assinalada por He-
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gel, o subjetivismo idealista, a concepção do Eu como representação de um valor transcendente, foi historicamente favorecido no psiquismo da classe burguesa em ascensão cviii.
A Consciência Aberta Como Fenômeno De Classe
Deve remarcar a distinção de uma consciência de classe
otimista, observada em períodos anteriores à degenerescência
da classe burguesa, no capitalismo dirigista da primeira parte
do século XX.

Aliás, o conhecimento filosófico favorecido pela classe
burguesa compreende a combinação de racionalismo e de
voluntarismo, em Descartes, de racionalismo e empirismo,
em Bacon, e as filosofias do Século das Luzes, como marcas
indiscutíveis da classe burguesa. Nessa classe social, o conhecimento de senso comum não conta e não passa do ambiente familiar. O mesmo vale para o conhecimento de outro, que se reduz ao conceito genérico da pessoa humana,
conceito idêntico para todos.
Sem embargo, em relação à classe burguesa, observase como se sabe vários papéis desempenhados segundo as
conjunturas particulares e as épocas, sobretudo o papel de
vanguarda revolucionária primeiro, e o papel de classe moderadora e conciliadora depois, por etapas. Diferencia-se
uma consciência de classe otimista observada em períodos
anteriores à degenerescência da classe burguesa no capitalismo dirigista da primeira parte do século XX.
A consciência de classe otimista era caracterizada na
classe burguesa pela confiança em um progresso técnico e
econômico ilimitado; pela confiança na harmonia dos interesses de todos, na universalidade dos benefícios do capitalismo e da civilização urbana.
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É a consciência aberta como fenômeno de classe ocorrente no estrato mais afortunado da classe burguesa, em sua
época de desenvolvimento, no século XIX, quando pontificava a figura dos “grandes patrões”: bons organizadores e
calculadores, além de empresários clarividentes, generosos e
filantropos. Nota-se o contraste com a consciência coletiva
da classe camponesa, redobrada sobre si.
Portanto, será do ponto de vista dessa consciência de
classe burguesa otimista, que pretendia prestar-se para a difusão universal, atraída que estava pela mais racional e a
menos emotiva das ideologias de classe, que se empreende
o estudo do sistema cognitivo da classe burguesa, considerada como sede propícia do saber.
De fato, a chegada ao poder da classe burguesa no
século XVIII trouxe, como mudança em permanência alcançando o interior das estruturas, o fato de que a sociedade industrial passa a experimentar uma união entre conhecimento científico da natureza e o conhecimento técnico. Até então,
antes da chegada ao poder da burguesia, com a sociedade
industrial ainda em seus começos no século XVII, nota-se
que essa mesma sociedade se inclinava para desenvolverse fora das ciências, diretamente nas fábricas e nas práticas de
trabalho que elas suscitavam cix
Situando o mundo exterior como correspondendo às
perspectivas da expansão econômica e da evolução da técnica, o saber burguês teve muito a ver (a) – com a conquista
de novos mercados, notadamente os coloniais; (b) – com a
busca de mão de obra e das riquezas naturais, tais como os
minerais, o petróleo, o carvão, etc.; e finalmente, (c) – com a
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colocação nova dos capitais e com as organizações industriais nacionais e internacionais, incluindo os trustes e cartéis.
A Mudança Na Sociedade Industria l

A chegada ao poder da classe burguesa no século XVIII
trouxe como mudança o fato de que a sociedade indus-

trial passa a experimentar uma união entre conhecimento científico da natureza e o conhecimento técnico.
Esse conhecimento do mundo exterior, próprio da
classe burguesa, assimila os padrões quantitativos do
“tempo é dinheiro”, ajustando-se sem dificuldade, graças à intervenção dos meios de comunicação, qualidade essa que
se combina aos tempos identificados à circulação dos capitais e aos investimentos; ao ciclo da produtividade das empresas, à duração do trabalho e do comércio.
O conhecimento político da classe burguesa ocupa
um grau menos elevado do que o conhecimento científico,
o conhecimento técnico e o do mundo exterior, que são interpenetrados. Desde sua formação, no século XVII, até os
anos atuais, a classe burguesa sempre manifestou um conhecimento político muito eficaz, como tática e como afirmação de um ideal, que se cristalizou em doutrinas elaboradas - desde Hobbes, Spinoza, Rousseau, até o neoliberalismo e o solidarismo dos finais do século XIX. Todavia, a
característica do conhecimento político da burguesia é ter
sido capaz de manter-se moderado até as primeiras décadas do século XX. Para isso, apoiou-se nos mitos da paz, da
igualdade de possibilidades, do progresso técnico ilimitado, da igualdade dos interesses de todos e, por fim, o mito
da abundância, os quais, embora invocados com prudência
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e reserva, mostram o valor da redução do conhecimento do
outro ao conceito genérico da pessoa humana, tomado
como conceito idêntico para todos, de que se nutre o subjetivismo idealista.
Esse conhecimento político moderado deve-se a que
a burguesia sempre tratou de evitar comprometer-se, mantendo-se como agente político circunspecto, já que, finalmente, sempre teve mais a perder que a ganhar em toda a
crise ou revolução, temendo perder seus bens e, assim, a
sua existência mesma. Em suma, a burguesia está sempre
disposta aos arranjos e no possível, às concessões, fazendose facilmente reservada e conservadora aonde seus interesses econômicos não estejam gravemente ameaçados, e
aonde não se questiona a sua existência. Para compreender
a expressão intelectual dessa mentalidade, deve-se observar que será a formação de grupos de interesse na Renascença, prolongando-se em disputas políticas no Ancien Régime que possibilitará o surgimento e a elaboração das doutrinas políticas modernas – começando na Inglaterra, com
Thomas Morus (“Utopia”, 1516) e Francis Bacon (“Nova
Atlântida”, inconclusa).
Posteriormente, nos séculos XVII e XVIII, serão os
escritos de Hobbes e Locke que correspondem às aspirações da classe burguesa ascendente, como quadro social
do conhecimento que, finalmente, só então triunfará. Na
França: os fisiocratas, os enciclopedistas, Turgot, J.J.Rousseau terão influência desde o começo e durante a revolução, e suas doutrinas tratam tanto do fim ideal quanto
da tática a empregar para alcançá-lo, tipificando o conhecimento político formulado ou elaborado. Na Holanda: o
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“Tratado Político” (1675-1677) de Spinoza já faz pressentir,
segundo os estudiosos, “certos elementos do pensamento
de Rousseau” cx.
Nas sociedades globais que dão à luz o capitalismo, a
sociologia do conhecimento nos mostra um ambiente
muito novo e imprevisto, impulsionado como é sabido pelo
advento do começo do capitalismo e do maquinismo; pelo
descobrimento do Novo Mundo; pela política absolutista
de nivelação dos interesses, pela afluência das grandes
massas da população às cidades, etc.
Daí que o conhecimento de senso comum, que servirá
à classe burguesa em formação, se encontre disperso em vários meios, seguintes: (a) – entre os cortesãos, os representantes da nobreza de espada e os da nobreza de toga; (b) nos diferentes grupos da burguesia, no novo exército profissional, entre os marinheiros, etc., ou ainda, entre os operários da fábrica. Seu refúgio será, então, a vida rural e os
círculos restritos da família doméstica conjugal.
Uma Tendência Para Universalizar A Pessoa Humana

Nas sociedades globais do capitalismo nascente,
surge um novo conhecimento de outro afirmando uma
tendência para universalizar a pessoa humana, que se
relaciona a Rousseau, com sua teoria da Vontade Geral
idêntica em todos, e a Kant, este, com seu conceito de
Consciência Transcendental e de Razão Prática, que
chega à afirmação da mesma dignidade moral indiferenciada em todos os homens.
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Lembra a observação de Descartes de que o senso comum é “a mais compartilhada” das faculdades, avaliando
que o mestre do racionalismo moderno resistia dessa maneira à tentação de negar a existência mesma dessa classe
de conhecimento, “provavelmente pressionado pelas contradições crescentes entre os diversos beneficiários do conhecimento de senso comum”.
No último lugar desse sistema cognitivo das sociedades
globais que dão à luz o capitalismo, vem o conhecimento
de outro e dos Nós-outros que: (1) - como o conhecimento
de senso comum, também se encontra em grande dispersão
pelos diferentes meios relacionados com a atualização da
sociabilidade das massas, com a política de nivelação do
absolutismo e com a desintegração dos grupos herdados da
sociedade feudal, estando em nítida regressão a identificação do conhecimento dos Nós-outros ao “espírito de
corpo”. (2) Todavia, se nota um novo conhecimento de outro,
servindo de compensação parcial para o rebaixamento
desse mesmo conhecimento de outro como de indivíduos
concretos, lembrando-nos que, tanto na classe proletária
nascente quanto na classe burguesa ascendente, ambas
penetradas da ideologia de competição e de produção econômica,
o conhecimento de outro é quase nulo.
Acresce que nesse novo conhecimento de outro se
trata de uma tendência para universalizar a pessoa humana, que
se relaciona a Rousseau, com sua teoria da Vontade Geral
idêntica em todos, e a Kant, este, com seu conceito de
Consciência Transcendental e de Razão Prática, que chega
à afirmação da mesma dignidade moral indiferenciada em
todos os homens cxi.
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Quer dizer, tem-se um conceito geral do outro fora de
toda a concreção, desprovido da individualização efetiva,
acentuando-se as formas racional, conceitual, especulativa e simbólica, com tendência frustrada a reunir o coletivo e o individual no geral ou no universal. Aqui se fala
de um novo conhecimento de outro em referência à época
moderna.
Na época clássica, a tendência da sociedade não-estatal a dissolver-se numa poeira de indivíduos isolados
torna muito limitado o conhecimento de outro e dos Nósoutros, no âmbito dos grupos de filósofos organizados em
liceus e academias.
Desta sorte, na época clássica, correspondendo às cidades Estados tornando-se Impérios, como tipo de sociedade global, havia um conhecimento de outro mais apto apenas
para captar nos demais a generalidade que a individualidade concreta, tendência à generalidade essa que é muito nítida em
Sócrates e em seus adversários, os sofistas, os quais, como
já observado, se interessavam pouco pelo homem como indivíduo específico e diferente de seus semelhantes, e mais como representante indiferenciado e genérico da humanidade
racional em geral.
Insistem os autores contemporâneos dessa tendência de interpretação alegorista, impropriamente chamada
“estruturalista”, na importância do critério da linguagem
como fato, mas, ao invés de acentuar a união prévia, o todo
existente (o Nós-outros) que torna possível a apreensão dos significados comuns de uma língua, tomam as manifestações exteriores de signos e símbolos em uma estrutura, a que, suposWebsitio Produção Leituras do Século XX –
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tamente, as consciências individuais isoladas seriam ligadas em lógica. Afirmam, por exemplo, que, “se há linguagem,
é lógico que possam comunicar”.
No sentido contrário dessa tendência à generalidade,
procede a crítica ao estruturalismo de Claude Lévi-Strauss,
como relevando do subjetivismo idealista. Sua afirmação
da existência de um estruturalismo lógico universal na base de toda
a sociedade não passa de projeção da ideia de uma consciência transcendental e universal, implicada na aceitação do
preconceito filosófico do século XVIII, indevidamente
transposto na Teoria Sociológica.
Segundo Georges Gurvitch, Lévi-Strauss “parece crer
que o fato de subscrever-se ao juízo de Paul Ricoeur, que qualifica
seu pensamento de ‘kantismo sem sujeito transcendental’, vá fortalecer sua posição, esquecendo que, para Kant, não podia haver oposição entre ‘sujeito transcendental’ e ‘consciência transcendental’,
reconhecida como idêntica para todos” cxii. Sob este aspecto, em
Karl Popper, por sua vez, podemos assinalar orientação
crítica ao neokantismo semelhante à de Gurvitch, com a
compreensão de que, no dizer de Popper, “a ideia de Kant de
um tipo padrão de intuição pura compartilhada por todos Nós (...)
dificilmente pode ser aceita” cxiii.

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

A Sociologia dos Sistemas Cognitivos
©2016 by Jacob (J.) Lumier

161
Descontinuidades e Contingências na Sociologia

Notas sobre a sociologia do conhecimento, as ciências
cognitivas e os profissionais das ciências humanas.
Tópicos:
A visão de conjuntos
A Pluridimensionalidade da realidade social

Etiquetas:
Durkheim, Gabriel Tarde, dialética, comunicação,
consciência coletiva, conjuntos, realidade social, problemas da microssociologia.

É de bom senso que, diante da influência das chamadas ciências cognitivas, os praticantes da mirada e da intervenção sociológica, sejam eles estudantes, animadores
de atividades sociais e profissionais das Ciências Humanas, tenham presente a conclusão de Durkheim em face daqueles que, como Gabriel Tarde, houveram desejado dissolver o psiquismo coletivo no psiquismo individual ou interpessoal, já que seriam eles ... materialistas e monistas sem que
o soubessem: ignoram a descontinuidade e a contingência que diferenciam as esferas do real e as reduzem a uma só .
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A Visão De Conjuntos

Em face das chamadas ciências cognitivas, que examinam o
conhecimento sem tomar em consideração a consciência em seu conjunto, é indubitável que a sociologia do conhecimento dispõe de melhores recursos operativos, a partir da percepção de que a realidade
social de conjunto comporta uma pluralidade de modos atualizados.
Como se sabe, no legado de seu fundador Saint-Simon e de Karl Marx, é uma aquisição da teoria sociológica,
valorizada por Georges Gurvitch, a verificação de que a realidade é em ato.
Quer dizer, a consciência faz parte das forças produtivas em sentido lato e desempenha um papel constitutivo
nos próprios quadros sociais, - seja como linguagem, seja
pela intervenção do conhecimento, seja ainda como direito
espontâneo.
A construção do objeto na teoria sociológica se faz a
partir dos quadros sociais, como sendo os modos de ação
comum atualizados nas manifestações de sociabilidade (os
Nós-outros, as relações com outrem), nos agrupamentos
particulares, nas classes sociais e nas sociedades globais.
Desta sorte, os quadros sociais exercem um domínio,
um envolvimento sobre a produção material e espiritual,
que se manifesta em seu seio, um envolvimento que se
prova mediante as correlações funcionais.
Os quadros sociais e a consciência real revelam-se, em
procedimentos dialéticos, também como produtos das forças produtivas strictu sensus, e por isso podem permanecer
objetivados, dando lugar, por sua vez, à dialética dos níveis
de realidade social.
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É claro que, na construção de tipologias para chegar à
explicação, a teoria sociológica tira dessa dialética complexa dos níveis da realidade social, ela própria, os procedimentos metodológicos de análise e descrição, seja por
complementaridade, compensação, implicação mútua, ambiguidade, ambivalência, reciprocidade de perspectiva e
até polarização.
Para esclarecer o problema da possibilidade da estrutura, o estudo da estruturação implica igualmente a compreensão de que as formas ou manifestações de sociabilidade, como fenômenos microssociológicos, são elementos
anestruturais, incapazes por si sós de formar as hierarquias
dos patamares de realidade.
Embora não unifiquem, as formas de sociabilidade
atualizam no seu seio os degraus objetivados da realidade,
os “níveis múltiplos”, constatando que entre esses níveis se
trata de relações inteiramente variáveis, alternando e combinando,
por um lado, graus de cristalização e, por outro lado, graus de espontaneidade, constituindo assim forças dinâmicas de mudança.
Portanto, as hierarquias em que esses níveis múltiplos
tomam parte são também hierarquias múltiplas, que variam
em cada sociedade e em tal ou qual tipo de estrutura, - seja
estrutura parcial ou global –, e nas quais a descontinuidade
prevalece.
Em consequência, o conceito de estrutura em sociologia diferencial põe em relevo o fato de o conjunto social
por mais complexo que seja preceder, virtualmente ou atualmente, todos os equilíbrios, hierarquias, escalas. O estudo desses níveis múltiplos e dessas hierarquias múltiplas
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permite avançar na explicação sociológica da pluridimensionalidade da realidade social, suas ordens sobrepostas.
Em face disto, se 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 de sociabilidade, cabe sublinhar
que tais camadas seccionadas nada representam, e não passam de aspectos difusos da matéria social dinâmica, independentes do grau de valor e de realidade, somente limitadas aos graus de dificuldade para acessá-las cxiv.
Desta forma, 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 conta da pluridimensionalidade da realidade social.
A Pluridimensionalidade Da Realidade Social

Seja como for, é preciso evitar a postura dogmática
que se monta em torno do desconhecimento dos problemas
da microssociologia, evitando notadamente o desprezo
pelo estudo dos Nós-outros, como expressão concreta da
consciência coletiva, isto é, como focos das interpenetrações das consciências e das condutas, de suas fusões parciais, constituindo os fenômenos de participação direta dos
indivíduos nas totalidades espontâneas.
Em sociologia, os Nós-outros são precisamente compreendidos em um movimento dialético real, pela simples
razão de que: se interpenetrar ou fusionar parcialmente não quer
dizer em absoluto se identificar, mas quer dizer se afirmar de uma só
vez irredutíveis e participantes, unidos e múltiplos.
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Sabemos que Durkheim e seus colaboradores, já na
primeira metade do século XX, tomaram em consideração a
existência de memórias coletivas múltiplas, acentuando que as
consciências individuais se revelam penetradas pelas memórias coletivas (Maurice Halbwachs). Durkheim, ele próprio,
em debate com Gabriel Tarde, 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.
Em seu estudo sobre Les Représentations Collectives et les
Représentations Individuelles, posteriormente inserido em 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.
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 cxv.
Seja como for, o fato de que a técnica influi em todos
os ramos do saber não justifica, está claro, o abandono da
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consciência em seu conjunto no estudo do conhecimento,
como obra de civilização, nem dá respaldo para que o conhecimento deva ser reduzido às funções cerebrais e tratado como mero fruto das linguagens lógicas e matemáticas. Por mais intuitiva que seja a inteligência artificial, no
sentido amplo deste termo cibernético, não se vê de que
modo poderá ela substituir a experiência humana, como
essencial para o conhecimento e no conhecimento. Tanto
mais que, como se sabe, não há comunicação fora do psiquismo
coletivo. Os juízos cognitivos pressupõem a apreensão das
amplitudes concretas da sociabilidade, inexistentes no ciberespaço. Portanto, em razão desta constatação, é de bom
senso que, diante da influência das chamadas “ciências cognitivas”, que examinam o conhecimento sem tomar em consideração a consciência em seu conjunto, os praticantes da
mirada e da intervenção sociológica, sejam eles estudantes,
animadores de atividades sociais e profissionais das Ciências Humanas tenham presente a conclusão de Durkheim
em face daqueles que, como Gabriel Tarde, houveram desejado dissolver o psiquismo coletivo no psiquismo individual
ou interpessoal, já que seriam eles ... materialistas e monistas
sem que o soubessem: ignoram a descontinuidade e a contingência que
diferenciam as esferas do real e as reduzem a uma só.
Cabe, portanto, acentuar a importância da dialética
complexa para a orientação diferencial da sociologia do conhecimento, sobretudo visando instruir, em molde propedêutico, a atuação de quem, nas suas atividades sociais regulares, se relaciona ao aspecto instituinte da vida social, como
as condutas efervescentes que emergem nos diálogos, debates,
reuniões, assembleias, etc.
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Como é sabido, uma vez que a sociologia faz entrever
os conflitos reais entre os aparelhos organizados, as estruturas propriamente ditas e, enfim, a vida espontânea dos
grupos, não se pode preservar o conceito de instituição,
como práxis e coisa, e desconhecer a dialética dos atos e
das obras, das maneiras de ser e dos jeitos de se ver (controles sociais), em que o conceito de estrutura se revela o
mais dialético: os atos individuais ou coletivos não se deixam reduzir à objetivação nas obras de civilização.
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As Objetivações Do Universo Simbólico

Notas sobre a influência da filosofia fenomenológica

Tópicos:
Os processos de legitimação
A Reificação da realidade social

Etiquetas:
Conhecimento, crítica, história, relações humanas,
símbolos sociais, sociologia, século vinte, reificação, fenomenologia.

A análise da reificação da realidade social atende
sem equívoco à missão de desdogmatização, indispensável para reencontrar a imanência recíproca do individual e do coletivo, em face da vida cotidiana do indivíduo atomizado.
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Os Processos De Legitimação

No seu detalhado estudo sobre ideologia e ciência,
contemplando a influência da filosofia fenomenológica sobre a sociologia, Stuart Hall nos diz que “na obra de Alfred
Schutz cxvi vemos a sociologia do conhecimento – que ele coloca entre
aspas – sendo levada ao seu ponto extremo cxvii ”. É nos dito que
Schutz “estava interessado na maneira pela qual os pensamentos ganharam uma facticidade objetiva no mundo” e, em favor do realismo sociológico, tomava em consideração que “o mundo
não é totalmente reduzido aos pensamentos existentes na cabeça do
homem”.
É-nos dito, também, que esse interesse de pesquisa é
desdobrado em dois pontos: 1) - na constatação de que a
reciprocidade das perspectivas entre as consciências era o
fundamento para os processus de estabelecimento do significado e interpretação do significado; 2) - no “paradigma” segundo o qual “a atividade (práxis) de construção do significado”,
que produziu “os significados objetivados capazes de retroagir sobre os sujeitos” como que “de fora”, “perdeu-se para a consciência
(alienou-se) ”.
E prossegue Stuart Hall citando a seguinte passagem
de Sartre: “Desse modo, as significações provêm do homem e de seu
projeto, mas estão inscritas em toda a parte, nas coisas e na ordem das
coisas. Tudo a todo instante está sempre significando, e as significações revelam-nos os homens e as relações entre os homens através das
estruturas de nossa sociedade”.
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Em referência ao livro aqui já referido de Peter L. Berger e Thomas Luckmann, é-nos dito que a “linha de pensamento” desses dois autores leva “até seus limites máximos” a proposição, atribuída a Schutz, de que “as relações sociais são concebidas, essencialmente, como estruturas de conhecimento” cxviii. O suposto radicalismo desses dois autores, pelo que podemos ver
diretamente em sua obra, consistiria, então, em que tal linha de pensamento, por sua vez, estaria em ligação com a posição de ambos (a) em considerar “as explicações funcionalistas”
como “prestidigitação teórica”, e (b) em afirmar que uma sociologia
puramente estrutural separada da análise histórica corre endemicamente o perigo de reificar os fenômenos sociais, os quais os dois
autores mencionados consideram como aspectos desse “espantoso fenômeno” que é a sociedade, isto é, como parte de um
mundo humano, feito pelos homens, habitado por homens, por sua vez,
fazendo os homens cxix.
Como tirar dessa maior extensão do mundo humano
“um guia moral para a ação política” é algo que caberá aos adversários da sociologia demonstrar. Antes disso, vê-se que
a análise da reificação da realidade social atende, sem equívoco, à missão de desdogmatização, por sua vez indispensável para reencontrar a imanência recíproca do individual e
do coletivo, em face da vida cotidiana do indivíduo atomizado.
Com efeito. Para Berger e Luckmann, os universos
simbólicos são passíveis de cristalização segundo processos de “objetivação, sedimentação e acumulação do conhecimento”.
Contrariando a orientação popperiana de um mundo nãohumano dos produtos teóricos cxx[Ver Notas Complementares], tais
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processos de cristalização levam sim a um mundo de produtos teóricos que, porém, não perde suas raízes no mundo humano, de tal sorte que os universos simbólicos se definem
como “produtos sociais que têm uma história”.
Desse modo, se quisermos entender seu significado temos de
entender a história da sua produção, em termos de objetivação,
sedimentação e acumulação do conhecimento. A influência
da filosofia fenomenológica, acusada pelo mencionado Stuart Hall, está em reconhecer, unicamente, uma “função nômica” ao universo simbólico, que “põe cada coisa em seu lugar
certo”, permitindo ao indivíduo “retornar à realidade da vida
cotidiana”cxxi[Ver Notas Complementares].
A análise dos processos de legitimação, por Berger
e Luckmann, tem em conta que, nas objetivações em que
as teorias são observadas com a função nômica, surge a
questão de saber “até que ponto uma ordem institucional, ou
alguma parte dela, é apreendida como uma facticidade não-humana”, sendo essa “a questão da reificação da realidade social”.
A Reificação Da Realidade Social

Trata-se de saber “se o homem ainda conserva a noção de
que, embora objetivado, o mundo social foi feito pelos homens e, portanto, pode ser refeito por eles”. É a reificação como grau extremo do processo de objetivação, extremo esse no qual o
mundo objetivado perde a inteligibilidade, e se fixa como uma facticidade inerte. Os significados humanos são tidos, então,
como “produtos da natureza das coisas”.
Quer dizer, redescobrindo dentro da análise sociológica a psicologia coletiva (que compreende a subjetividade
humana como aspiração aos valores em escala coletiva),
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chega-se à reificação como uma modalidade da consciência, de tal sorte que, mesmo apreendendo o mundo em termos reificados, o homem continua a produzi-lo – paradoxalmente, o homem é capaz de produzir uma realidade que
o nega.
Em consequência, a análise visando a integração em
um quadro de referência global nota que “a reificação é possível no nível pré-teórico e no nível teórico da consciência”: “os sistemas
teóricos complexos podem ser descritos como reificações, embora presumivelmente tenham suas raízes em reificações pré-teóricas” – “a
reificação existe na consciência do homem da rua”, e não deve ser
limitada às construções dos intelectuais. Tal a dialética interligando a sociologia do conhecimento e a psicologia coletiva.
Repelindo a intromissão das avaliações morais, admite-se que seria “um engano considerar a reificação como uma
perversão de uma apreensão do mundo social originariamente não
reificada”: a apreensão original do mundo social é consideravelmente reificada, tanto em nível formativo da linguagem quanto da realidade. Em contrapartida, prosseguem
Berger e Luckmann, a apreensão da própria reificação
como modalidade da consciência “depende de uma desreificação ao menos relativa da consciência”, exigência sociológica
esta que, como qualidade advinda na subjetividade, “é um
acontecimento comparativamente tardio”.
Completando seu esquema de análise em intenção da
intervenção do sociólogo, os autores mencionados notam
que as instituições podem ser apreendidas em termos rei-
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ficados quando se lhes outorga “um status ontológico independente da atividade e da significação humanas”. Quer dizer, através da reificação “o mundo das instituições parece fundir-se com o
mundo da natureza”.
Da mesma maneira, 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 Outrem ou Nós-outros consigo próprio).
Quer dizer, “a reificação dos papéis estreita a distância subjetiva que o indivíduo pode estabelecer entre si
e o papel que desempenha”. E os autores completam: “a distância implicada em toda a objetivação mantem-se, evidentemente,
mas a distância causada pela desidentificação vai se reduzindo,
até o ponto de desaparecer”. A conclusão é de que a análise da
reificação serve de corretivo padrão para as tendências reificadoras do pensamento teórico em geral, e do pensamento sociológico em particular.
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Sistemas Cognitivos

Tópicos:
O conhecimento em perspectiva sociológica;
O Interesse Do Pensamento Especulativo;
A Dimensão Constringente Da Realidade Social;
Os Conhecimentos E A Mentalidade coletiva
O coeficiente existencial do conhecimento;
Alcance e aplicação da sociologia do conhecimento;
O Saber Como Recurso Para Se Orientar No Mundo;
O estudo das classes do conhecimento.
Etiquetas:
Comunicação, quadros sociais, coeficiente existencial do conhecimento, estruturas sociais, obras de civilização, controles sociais, sociedades históricas, classes de conhecimento, sistemas cognitivos, sociologia, século vinte.

O realismo sociológico argumenta contra o preconceito de que os juízos especialmente cognitivos devem ter
validade universal: a validade de um juízo não é nunca universal,
já que se refere a um quadro de referência preciso – cuja multiplicidade frequentemente corresponde aos quadros sociais. Se
a verdade e os juízos fossem sempre universais, não poderia estabelecer-se uma distinção nem entre as ciências particulares, nem entre os
gêneros do conhecimento cxxii.
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O Conhecimento Em Perspectiva Sociológica

Há que insistir na diferenciação dos níveis que precedem a tomada de consciência, e viabilizam o acesso às significações em que se participa, notadamente a diferença entre os estados e os atos mentais, tanto coletivos quanto individuais.
No terreno dessa diferença, os atos são as experiências
mais ou menos imediatas, cujos casos limites são (a) as intuições intelectuais, que fazem participar diretamente do real;
(b) os juízos, sendo ambos as manifestações mais intensas da consciência aberta. Os atos mentais se descobrem na implicação
mútua entre as experiências de participar do real e os juízos assim tornados cognitivos, de que as atitudes (gestalten
coletivas), como disposições para agir em comum, são os
focos privilegiados.
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. Em consequência, é preferencialmente através dos atos mentais que o conhecimento
aceita a maior influência dos ambientes, e varia com mais segurança em função dos quadros sociais cxxiii , confirmando,
desta sorte, a sociologia.
A descoberta da colocação do conhecimento em perspectiva sociológica, embora tenha na variabilidade sua verificação experimental, não exclui, em princípio, o interesse do pensamento especulativo para a teoria sociológica,
desde que ultrapassada a inaceitável ideia de Kant sobre um tipo
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV:
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A Sociologia dos Sistemas Cognitivos
©2016 by Jacob (J.) Lumier

177
padrão de intuição pura compartilhada por todos, que jogou por
terra a clássica “teoria do conhecimento”.
O Interesse Do Pensamento Especulativo

Neste sentido, remarca a pertinência do pensamento
especulativo em Max Scheler, que, por suas conjecturas, foi
levado a duas descobertas fundamentais para toda a sociologia do conhecimento: (a) a multiplicidade dos gêneros de
conhecimento; (b) a diferente intensidade de ligação entre
esses gêneros de conhecimento e os quadros sociais. Dessas
descobertas decorre o postulado que nega o preconceito de
que os juízos seriam sempre universais, pois, se assim fosse,
não se poderia falar de gêneros ou classes de conhecimento,
notando que até mesmo os filósofos mais dogmáticos distinguem dois ou três gêneros de conhecimento: o filosófico,
o científico, o técnico, os quais como classes do conhecimento, se impõem cada um como um quadro de referência,
com seus próprios critérios de verdade, eliminando assim
o dogma da validade universal dos juízos cxxiv.
A variação do saber é a expressão mesma da existência
de conhecimentos coletivos como conteúdos cognitivos.
Desta forma, em relação ao ato de julgar, por exemplo, “os
critérios de coerência formal e de retidão formal do juízo são sempre
coletivos, enquanto os critérios de veracidade podem ser umas vezes
coletivos e outras individuais" cxxv .
Quer dizer, a existência de conhecimentos coletivos
coloca problemas novos enumerados da seguinte forma: 1)o
problema dos temas coletivos reais – os Nós-outros, os grupos, as classes sociais, as sociedades globais, como sujeitos
que lutam contra obstáculos e, por esta via, reduzem o individualismo, chegam à tomada de consciência da validade
Websitio Produção Leituras do Século XX –
PLSV: http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A Sociologia dos Sistemas Cognitivos
©2016 by Jacob (J.) Lumier

178
de seus atos cognitivos e do valor destes últimos em relação
aos conhecimentos individuais; 2)o problema dos símbolos
intelectuais (símbolos sociais intelectuais cxxvi) “cujas conceituações são variadas”; e o da medida de sua veracidade; 3)
o problema dos signos sociais cognitivos não simbólicos,
dentre os quais se incluem os “tests” de toda a classe, e, finalmente, o problema de sua eficácia cxxvii.
A Dimensão Constringente Da Realidade Social

Mas não é tudo. Em vista de estudar as variações do
saber nos quadros sociais, como intermediários entre os
atos humanos e as obras de civilização (tais como a moral,
o direito, o próprio conhecimento, a educação, etc.), a sociologia do conhecimento afirma a pluralidade dos sistemas
cognitivos, correspondentes à diversidade dos tipos de sociedades globais e suas estruturas, sejam estas parciais ou
globais. Leva em conta 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 espontânea do conhecimento, seja ainda como direito espontâneo.
Desta forma, os quadros sociais e a consciência real revelam-se, em procedimentos dialéticos, também como produtos das forças produtivas strictu sensus, e, por isso, podem
permanecer objetivados, dando lugar, por sua vez, à dialética
dos níveis de realidade social.
Aliás, é tomando em consideração o fato básico do
papel constitutivo da consciência nos quadros sociais que
a sociologia chega à compreensão da funcionalidade das
obras de civilização cxxviii, como controles ou regulamentações sociais, as quais desempenham o papel de argamassa nos
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equilíbrios precários das estruturas, cimentando-as, pelo
que deixam observar a dimensão constringente da realidade social. Em consequência disso, os sistemas cognitivos
são alcançados no papel de argamassa próprio às obras de civilização, e se afirmam em eficácia como os mencionados controles
ou regulamentações sociais em escala das estruturas.
No centro da sociologia do conhecimento estão, pois,
os estudos das estruturas sociais, como quadros sociais, já
que nas estruturas o saber se efetua em correlações funcionais, característica constitutiva dos sistemas cognitivos. Por essa razão, os sistemas cognitivos são descritos a
partir das sociedades globais e suas estruturas, e incluem
as diferentes hierarquias de classes de conhecimento, entrecruzadas com as diferentes acentuações das suas formas –
observadas estas últimas no âmbito mesmo das primeiras.
Os Conhecimentos E A Mentalidade coletiva

Sem embargo, esse papel cimentador não deve ser confundido com as obras de civilização elas próprias, as quais ultrapassam como sabe esse “papel” que é o delas – notando que,
dentre outros autores, o célebre sociólogo Karl Mannheim
as houvera identificado, erroneamente, a uma função de
adaptação do espírito humano às situações existentes cxxix
. Entretanto, no enfoque do realismo sociológico – que visa
como disse estudar as variações do saber – não basta contemplar o setor histórico da realidade social, e superestimar as
classes sociais como grupos cuja consciência tende para uma visão
global do homem – e assim desprezar as manifestações de
soci-abilidade igualmente como quadros sociais do conhecimento ainda que não-históricos.
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Esse posicionamento setorial limitado da sociologia dita
“genética”, que despreza as formas de sociabilidade, risca
cair no preconceito do “culturalismo abstrato” cxxx, e, por essa
via, olvidar o alcance difuso das censuras sociais, como elemento regulador eficaz ou compulsivo da realidade social,
a impulsionar para as significações práticas, elemento
constringente presente em estado de princípio nas obras
de civilização.
No capítulo inicial deste livro, já foi observado que o
culturalismo abstrato atribui com exagero ao conhecimento
(e a todas as obras de civilização em geral) uma independência e uma ineficácia muito maior do que têm efetivamente na engrenagem complexa e constringente da realidade social. Sua objeção ao realismo sociológico de que “os conhecimentos e a mentalidade coletiva que lhes serve de
base só poderiam vincular-se às sociedades globais e às
classes sociais”, assenta no “pressuposto dogmático” de
que esses quadros macrossociais operariam sobre o saber
que corresponde às manifestações de sociabilidade, e o fariam como uma força tal que modificariam completamente
as tendências cognitivas dos agrupamentos sociais particulares, e das manifestações de sociabilidade, como quadros sociais cxxxi.
O Coeficiente Existencial Do Conhecimento

Em sociologia as ideias e os valores somente se deixam ser
acessíveis através dos atos coletivos. Basta lembrar que os atos
coletivos constituem um dado básico de civilização à medida que guardam uma dimensão originária recorrente,
constatada no estudo etnológico, a saber: a apreensão afetiva
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direta do ser, permitindo falar do estado em ato da realidade
social dos Nós-outros, dos grupos, das classes, das sociedades, em negação de sua expressão conceitual.
Daí decorre não só a máxima do método sociológico,
como aplicação de uma visão de conjuntos, mas a realidade
mesma da visão de conjuntos, diferenciada em fato na coincidência dos quadros sociais e dos quadros de referência, cuja realidade histórica o século XX acentuou.
No reverso da contingência relativa de tal coincidência “quadros sociais / quadros de referência”, como contingência não absorvida no hasard absoluto, note-se que, contrastando qualquer irracionalismo, o aspecto de coerência é
viabilizado, por sua vez, através da mediação dos próprios atos
coletivos – sejam tais referências lógicas ou estimativas, de juízos cognitivos ou de atitudes morais.
Nada obstante, devemos nos guardar de projetar um
paradigma nessa aparência redundante da coincidência
dos quadros sociais e dos quadros de referência. Há vários
níveis diferenciais, tanto que a sociologia aí constata justamente o coeficiente existencial do conhecimento, que inclui os coeficientes humanos (aspectos pragmáticos, políticos
e ideológicos do conhecimento) e os coeficientes sociais (variações nas relações entre quadros sociais e conhecimento). Vale dizer, não há redundância.
O coeficiente existencial do conhecimento vem a
ser constatado pelo método dialético, especialmente
aplicado na imanência recíproca do individual e do coletivo.
Lembra que os atos são as experiências mais ou menos imediatas, cujos casos limites são (a) as intuições intelectuais, que
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fazem participar diretamente do real, e (b) os juízos, sendo
ambos as manifestações mais intensas da consciência aberta. Os
atos mentais se descobrem justamente na implicação mútua entre as experiências de participar do real e os juízos
assim tornados cognitivos, de que as atitudes (gestalten coletivas), como disposições para agir em comum, são os focos privilegiados.
É por essa razão que a sociologia do saber e só ela estabelece os coeficientes sociais, como variações nas relações entre quadros sociais e conhecimentos – e ela não pode
deixar de fazê-lo: a variação do saber é como disse a expressão mesma da existência de conhecimentos coletivos, como
conteúdos cognitivos.
Nota que, incluindo as avaliações coletivas, opiniões,
carências e ideais, unicamente como fusões parciais e não
identificações das consciências, a consciência coletiva é tão
real quanto a interindividual (a existência mista das consciências individuais que oscilam entre o afastamento e a aproximação), de tal sorte que toda a consciência aparece comprometida em uma dialética da microssociologia entre o
Eu, o outro e o Nós-outros. Ou seja, as formas de sociabilidade adquirem relevo na sociologia do conhecimento.
Se infere que a construção do objeto na teoria sociológica se faz a partir dos quadros sociais, como sendo os
modos de ação comum atualizados (a) – nas manifestações
de sociabilidade (os Nós-outros, as relações com outrem);
(b) – nos agrupamentos particulares; (c) – nas classes sociais; (d) – nas sociedades globais e suas estruturas, de tal
sorte que os quadros sociais exercem um domínio, um envolvimento sobre a produção material e espiritual que se
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manifesta em seu seio, o que se prova mediante as correlações funcionais, empiricamente verificadas cxxxii.
Neste ponto, como refutação à objeção de que os atos
de juízo seriam individuais porque ligados tanto à reflexão
quanto às palavras, basta reter que a ação de refletir é debater o pró e o contra, é confrontar argumentos, é participar de um diálogo, em uma discussão, em um debate. Então, podemos ver que, ao invés de serem arrolados em “um
mundo de produtos tornados independentes dos homens”, como sugerem alguns filósofos da ciência, os conjuntos dos argumentos que são confrontados em um diálogo constituem,
em realidade, a extensão da consciência coletiva. Desta
sorte, na reflexão pessoal, figuram distintos ‘Eu’ que discutem entre eles: uma projeção do coletivo no individual.

Alcance E Aplicação Da Sociologia Do Conhecimento

A “nova” sociologia do conhecimento no século XX,
anunciada por C. Wright Mills (1916-1962) e desenvolvida,
notadamente, ao longo da monumental e elucidativa obra de
Georges Gurvitch (1894-1965), ) cxxxiii, nos oferece a compreensão dos sistemas cognitivos, e empreende a análise das
sete (7) classes de conhecimento e suas formas, que é indispensável para estudar as variações do saber, intensificadas
hoje em dia com o crescimento da sociedade de redes de informação.
As classes de conhecimento são as seguintes: o conhecimento perceptivo, o conhecimento de outro e o conhecimento de senso comum, os mais profundamente implicados na realidade social. Já o conhecimento técnico, o
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conhecimento político, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico guardam seus segredos. Daí exigirem
certo esforço para serem alcançados.
Em relação às formas do conhecimento, são estudadas as cinco (5) dicotomias seguintes: 1) - o conhecimento
místico e o conhecimento racional; 2) - o conhecimento
empírico e o conhecimento conceitual; 3) - o conhecimento
positivo e o conhecimento especulativo; 4) - o conhecimento simbólico e o conhecimento adequado; 5) - o conhecimento coletivo e o conhecimento individual cxxxiv. Notese que esta diferenciação das formas do conhecimento segundo dicotomias, que revela a compreensão relativista de
que as mesmas se apresentam antes como tendências ou
matizes, e só excepcionalmente em uma relativa pureza,
procede da constatação de que todo o conhecimento é uma
combinação dialética de experiências e juízos.
Com efeito, os sistemas cognitivos compreendem
diferentes hierarquias de classes de conhecimento, entrecruzadas com as diferentes “acentuações das formas” dessas classes – observadas no âmbito mesmo dessas classes
de conhecimento.
A análise diferencial, desenvolvida pela sociologia, em
sua trajetória, vai das classes de conhecimento mais espontaneamente implicadas na realidade social, para
aquelas mais intermediadas, implicadas na engrenagem
das estruturas sociais, e permite assinalar as diferenças nas
situações e experiências por que passam as formas de sociabilidade e as unidades coletivas para se diferenciarem, atuarem
como intermediários e se efetivarem como quadros sociais
do conhecimento.
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Em realidade, o sequenciamento praticado nessa análise de sociologia diferencial é uma via de mão dupla, e a
configuração dos quadros sociais é marcada pela ambiguidade e pela ambivalência dialéticas, de tal sorte que os próprios intermediários ora são pendentes mais para a função simbólica, ora mais para a função social real, dependendo das situações de fato, isto é, conforme a perspectivação sociológica do conhecimento.
Portanto, o “salto qualitativo” por trás da configuração
dos quadros sociais não é totalmente irreversível, e, quando
se verifica a objetivação da funcionalidade, o estágio “menos
complexo” da tomada de consciência permanece em tensão, sem
síntese superadora cxxxv . A formação social guarda a descontinuidade de seus tempos reais, e o aspecto cumulativo não
deve ser tomado como uma constante linear, contínua, do
conhecimento 3.
O conhecimento perceptivo, o conhecimento de outro
e o conhecimento de senso comum, os mais profundamente
implicados na realidade social, são estudados no âmbito da
hierarquia em classes do conhecimento, havendo, todavia,
uma lógica bem marcada na sequência com que figuram nessa
análise.
O conhecimento perceptivo do mundo exterior é um gênero
privilegiado e, como já o notamos, dá conta das perspectivas
recíprocas, sem as quais não há funções estritamente sociais
3 Berger e Luckmann observam que os universos simbólicos são passíveis
de cristalização segundo processos de objetivação, sedimentação e
acumulação do conhecimento. Devem acrescentar que os universos
simbólicos são coordenados nos tempos sociais, com suas contingências e
descontinuidades.
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cxxxvi,

enquanto os demais conhecimentos já são classes de
conhecimento particular, já são funções correlacionadas
dos quadros sociais, e pressupõem o aludido conhecimento
perceptivo do mundo exterior.
Nem por isso há qualquer atribuição de valor, mas
apenas a constatação de que a simples manifestação dos temas coletivos, como conjuntos complexos e abertos, é diferenciada, em fato, através da perspectivação sociológica do
conhecimento perceptivo do mundo exterior, do conhecimento de outro e do conhecimento de senso comum.
Em resumo: onde se verifiquem essas classes de conhecimento, profundamente implicadas na realidade social, descobre-se a simples manifestação dos temas coletivos – os Nós-outros, os grupos, as classes sociais, as sociedades – de tal sorte que o conhecimento aparece como obstáculo, constringente como aquilo que suscita os esforços
e faz participar do real, levando à configuração da funcionalidade dos quadros sociais mediante a reciprocidade de
perspectiva, aos quais são essas classes de conhecimento as
mais espontaneamente ligadas.
O Saber Como Recurso Para Se Orientar No Mundo

Daí o saber como controle ou regulamentação social:
obstáculo ao avanço real desses temas de que tomamos
consciência; constringente como aquilo que suscita os esforços e faz participar no real, levando desse modo à configuração da funcionalidade dos quadros sociais como reciprocidade de perspectiva, aos quais são essas classes de conhecimento as mais espontaneamente ligadas.
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Assim, por exemplo, quando formulamos em palavras o conhecimento de um Nós-outros do qual tomamos
consciência como tema coletivo (apreendido ou vivenciado
e percebido na base implícita de sua formulação em sintaxe), verificamos, neste caso, um obstáculo ao avanço real
da experiência humana vivida, obstáculo surgido por força
da objetivação pela linguagem conceitual, que contém o
fluxo daquela experiência.
Se nos lembrarmos que a análise sociológica busca
sobretudo fazer ressaltar as diferenças específicas passadas em ato, ou atuais nas experiências coletivas, compreenderemos que o alcance e a aplicação da sociologia do conhecimento, além de realçar a variabilidade (o conteúdo do
saber varia em função dos quadros sociais), não é outro senão fazer sobressair o que há de específico a este ou àquele
grupo, no aspecto do saber que ele tem e usa para se orientar no mundo, saber que lhe é próprio ou que lhe corresponde como grupo estruturado.
Sem dúvida, esse saber só é descoberto pela perspectivação sociológica do conhecimento, tornando efetivo o
reconhecimento da unidade coletiva real pelos próprios
participantes, sejam eles disso mais conscientes ou menos.
Desta forma, os critérios empíricos são ampliados,
tornando-se evidenciado que se é participante de um grupo
estruturado na medida em que se partilha o saber específico a esse grupo, mesmo à distância ou aparentando nada
a ver com o mesmo.
Do ponto de vista da mudança em permanência, ocorrente no interior das estruturas, o reconhecimento de um
grupo estruturado, por via do saber que lhe é específico,
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tem alcance probabilitário, permite avaliar o campo das
combinações virtuais com outros grupos ou classes que o
mesmo está em medida de participar, para trocar, completar, ou enriquecer seus conhecimentos e experiências, quer
dizer, bem entendido, caso tal grupo atualize uma consciência aberta às influências do ambiente que seja acima da
média. Permite também verificar, dentre outros aspectos, a
influência do mesmo grupo, se está em ascensão ou não, aspecto esse muito relevante’ quando se trata de classes sociais, mais relevantes ainda no estudo dos tipos de sociedades
globais e suas estruturas, já que esse estudo implica em descrever de que maneira grupos e classes sociais deixam combinar seus conhecimentos específicos integrando-os nos sistemas cognitivos de uma sociedade cxxxvii.
O Estudo Das Classes De Conhecimento

Do ponto de vista dos sistemas cognitivos, merece destaque o estudo das quatro classes de conhecimento menos espontaneamente ligadas aos quadros sociais ou cuja ligação
passa pela reflexão coletiva - isto é, 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.
Podem notar que o caráter estrutural específico desses conhecimentos se manifesta em dois níveis das variações do saber, seguintes: (a) - tanto pela efetuação de múltiplos coeficientes sociais variados (caso do conhecimento
científico que, embora seja aberto ao público e desinteressado, não é conhecimento direto, mas derivado, e tem como
pressuposição a acumulação, a organização e o planejamento da pesquisa); (b) - quanto pela participação direta
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dos interessados em preservar ou em partilhar os segredos
do conhecimento (caso do conhecimento técnico e do conhecimento político).
A exceção vai para o conhecimento filosófico que é
reflexivo em segundo grau, deixando ver que o componente individual predomina sobre o coletivo. É um conhecimento que se produz quase sempre com atraso, inserindo-se com retardo nos atos mentais, cognitivos ou não.
Quer dizer o conhecimento filosófico se insere muito
tarde nos outros conhecimentos já obtidos e é caracterizado pelo esforço voltado para integrar as manifestações
parciais de fatos, não em simples planos de conjunto, mas
nas totalidades infinitas, que superam o humano, para justificá-las (ex: o mundo dos valores na filosofia fenomenológica). Portanto, essa classe de conhecimento afirma um caráter altivo, distante, esotérico, aristocrático.
Todavia, o predomínio do individual não é isento de
paradoxo, e o conhecimento filosófico surge de uma dialética do conhecimento sem compromisso e do conhecimento comprometido, de sorte que a filosofia se cristaliza
em doutrinas cortantes.
Em relação ao conhecimento técnico, a análise sociológica se volta para evitar os mal-entendidos que estimulam
a identificação com a tecnologia, e dimensiona a especificidade do conhecimento técnico, notadamente em nossa
época, tendo em conta o histórico das técnicas em suas correlações com os quadros sociais.
Procura-se evitar a representação de certas filosofias
espiritualistas e sua ideia de racionalidade abstrata, assina-
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lando, contra essas tendências, que o conhecimento técnico não é simplesmente o conhecimento dos métodos empregados para alcançar os fins ideais. Além disso, evita-se
também a afirmação do positivismo vulgar que equipara o
conhecimento técnico a um conhecimento científico aplicado, que seria caracterizado por sua elaboração e por sua
transmissibilidade.
Em contrapartida, há que sublinhar o caráter irredutível do conhecimento técnico, que é um conhecimento
“sui generis”, inspirado e penetrado pelo desejo de dominar
os mundos da natureza, do humano e da sociedade; desejo
de manejá-los, de manipulá-los, de comandá-los, a fim de
produzir, de destruir, de salvaguardar, de organizar, de planificar, de comunicar e de difundir.
Portanto, o conhecimento técnico é uma parte constitutiva da práxis e se integra diretamente nas forças produtivas. Mas não se limita só ao conhecimento da manipulação da matéria nem se identifica com a tecnologia, já que
é um conhecimento explícito enquanto se transmite e implícito enquanto se exerce como habilidade e manipulação,
sendo desprovido da exclusividade das competências tecnológicas, que são restritas aos seus detentores.
O domínio do conhecimento técnico é incomparavelmente mais vasto que o manejo da matéria, e abarca todas
as manipulações eficazes, as quais, todavia, tendem a independizar-se e a valorizar-se como manipulações precisas,
transmissíveis, inovadoras.
Em que pese sua influência, o conhecimento técnico
não reduz as demais classes do conhecimento, nem se deve
confundir a operação integradora dos determinismos sociais e a racionalidade da técnica.
Websitio Produção Leituras do Século XX – PLSV:
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br

A Sociologia dos Sistemas Cognitivos
©2016 by Jacob (J.) Lumier

191
O Conhecimento De Outro e o De Senso Comum

Tópicos:
A Sociologia Do Conhecimento De Outro;
A Sociologia Do Conhecimento De Senso Comum Ou Da Vida
Cotidiana.

Sob o aspecto menos particular ou menos identificado à função de um quadro social bem delimitado, e do
ponto de vista do sistema dos conhecimentos em nossa
época, a análise sociológica observa que o conhecimento de
senso comum tende a favorecer o conhecimento tradicional.

Etiquetas
Tomada de consciência, conhecimento implícito,
critérios de outro e dos Nós-outros, conhecimento tradicional, saber viver,
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A Sociologia Do Conhecimento De Outro

A tomada de consciência de outro e o conhecimento de outro revelam-se muito mais frequentemente
implícitos do que explícitos, cujos aspectos, entretanto,
variam com cada quadro social, inclusive os critérios de
outro e dos Nós-outros, que podem estreitar-se ou, ao
contrário disso, ampliar-se.

Voltando ao problema do conhecimento de outro,
dos Nós-outros, dos grupos, das classes, das sociedades,
apreendidos estes temas coletivos reais em sua realidade e
afirmações verídicas por um juízo consciente, a análise sociológica observa a ocorrência de um paradoxo.
É que o conhecimento de outro, como classe particular de
conhecimento, quase indiferenciável dos quadros sociais
em seu conjunto, tem compreensão recente, compreensão
essa que acontece mais em filosofia do que em sociologia,
onde deveria prevalecer! Para chegar a uma justificação
deste paradoxo deve lhe atribui tripla origem, seguinte:
Primeiro: a tomada de consciência e a produção do conhecimento de outro são um elemento constitutivo da sociedade real com tal profundidade que torna inimaginável
algum quadro social, microssocial, grupal, global, onde não
se produza essa tomada de consciência de outro, e esse conhecimento de outro.
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Além disso, a compreensão pela filosofia, em sua
identificação do outro à sociedade em geral, fica ainda mais
favorecida se tivermos em conta que a tomada de consciência de outro e o conhecimento de outro são muito mais frequentemente implícitos do que explícitos, cujos aspectos,
entretanto, variam com cada quadro social, inclusive os critérios de outro e dos Nós-outros, que podem estreitar-se
ou, ao contrário disso, ampliar-se.
Por exemplo, o sociólogo observa que (a) – lá onde os
critérios de outro se estreitam há exclusão do estrangeiro, do
escravo, do servo, que não aparecem como um outro e, portanto, não pertencem ao Nós-outros; pelo lado contrário,
(b) – lá onde os critérios se ampliam, o homem pode ser tomado
como representante da humanidade e assim reduzido em
seus traços individualizados.
Segundo: em certos quadros sociais e em certas conjunturas, o outro, como objeto de percepção ou de conhecimento,
se pode apresentar como pai, irmão, amigo ou inimigo,
como companheiro ou rival, como camarada ou adversário,
como inferior ou superior, como protetor ou como opressor, como centro de atração, de repulsão ou de indiferença;
pode ainda pretender a um caráter ambivalente, combinando traços opostos.
Terceiro: o conhecimento de outro só teve um papel
diferenciado considerável nas sociedades de tipo patriarcal
ou feudal, em particular nas corporações de ofícios e nas
ordens monásticas da Idade Média. Além disso, o conhecimento de outro intervém notadamente em certos grupos
de pouca envergadura, como o são as famílias, os matrimônios, os internados, etc.
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Nota que o conhecimento de outro pudera tornar-se
importante nos tipos de sociedades organizadas segundo
os princípios do coletivismo descentralizado e pluralista,
fundado na autogestão operária, de que se teria um exemplo aproximado na Iugoslávia do século XX.
Enfim, no conhecimento de outro, se trata de uma classe
de conhecimento que se verifica na própria observação dos
quadros sociais, mas que é uma classe particular de conhecimento exatamente por essa ligação íntima aos quadros sociais, nos quais é diretamente apreendido nos atos mentais ou
na mentalidade coletiva cxxxviii.
A Sociologia Do Conhecimento De Senso Comum Ou Da Vida Cotidiana.

Quanto mais cultivada é uma sociedade menor é o
papel do conhecimento de senso comum; quanto mais
iletrada é uma sociedade mais considerável é o papel
do mesmo.

Quanto ao conhecimento de senso comum ou conhecimento da vida cotidiana, como classe particular de conhecimento, consiste em uma combinação (a) - do conhecimento de outro e dos Nós-outros, (b) - do conhecimento
perceptivo do mundo exterior – porquanto se trate do
“meio” mais próximo de um Nós-outros ou de um grupo;
(c) - de certos conhecimentos técnicos dos menos difíceis,
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e ainda, (e) - dos costumes corteses e das manifestações de
reserva e de distância.
Sob o aspecto menos particular ou menos identificado à função de um quadro social bem delimitado, e do
ponto de vista do sistema dos conhecimentos em nossa
época, a análise sociológica observa que o conhecimento de
senso comum tende a favorecer o conhecimento tradicional.
Nota-se, porém a respeito desta última observação
que o êxito da transmissão do conhecimento do “saber viver”
ou do "como sair das dificuldades da vida cotidiana”, como conhecimento da “gente de idade” que passa para as "gerações jovens” é um processus aleatório nas sociedades industriais
modernas, em face do acelerado ritmo da mudança nas condições de vida imposto pela incessante transformação das
técnicas.
Em consequência, se observa a pouca importância
desse conhecimento ante os perpétuos transtornos da vida
cotidiana, o qual limita-se a que cada geração e até cada
corte de geração deve elaborar seu próprio conhecimento
de senso comum.
Além disso, sabe-se que quanto mais cultivada é uma
sociedade menor é o papel do conhecimento de senso comum; quanto mais iletrada é uma sociedade mais considerável é o papel do mesmo.
Quanto ao aspecto marcadamente particular do conhecimento de senso comum, a análise diferencial assinala
como seus quadros de referência os seguintes: (1) - certos
grupos de pouca envergadura, onde esse conhecimento
continua predominando, como as famílias, os matrimônios,
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as cidades pequenas, os povoados isolados; (2) - certos grupos profissionais, como o exército, o fórum, a medicina e
até as faculdades e demais organizações do ensino superior, apesar do conhecimento específico que difundem, se
atêm em suas vidas e em suas funções internas a um simples conhecimento de senso comum.
***
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A Sociologia Do Conhecimento Técnico E Do Político

Tópicos
O Caráter Específico Do Conhecimento Técnico
Partidarismo e realismo conciliados
A fusão de conhecimentos

Etiquetas:
Desejo, práxis, habilidade, competências,

Em relação ao conhecimento técnico, a análise sociológica
diferencial volta-se: (a) – para evitar os mal-entendidos
que estimulam a identificação com a tecnologia; (b) – para
dimensionar a especificidade do conhecimento técnico,
notadamente em nossa época, tendo em conta o histórico
das técnicas em suas correlações com os quadros sociais.
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O Caráter Específico Do Conhecimento Técnico

Procura-se evitar a representação de certas filosofias
espiritualistas e sua ideia de racionalidade abstrata. Contra
essas tendências assinala-se que o conhecimento técnico
não é simplesmente o conhecimento dos métodos empregados para alcançar os fins ideais. Além disso, evita-se
também a afirmação do positivismo vulgar que equipara o
conhecimento técnico a um conhecimento científico aplicado caracterizado por sua elaboração e por sua transmissibilidade.
Em contrapartida, há que sublinhar o caráter irredutível do conhecimento técnico, que é um conhecimento “sui
generis”, inspirado e penetrado pelo desejo de dominar o
mundo da natureza, o mundo humano e o da sociedade; desejo de manejá-los, manipulá-los, comandá-los a fim de
produzir, destruir, salvaguardar, organizar, planificar, comunicar e difundir.
O conhecimento técnico é uma parte constitutiva da
práxis e se integra diretamente nas forças produtivas. Mas
não se limita só ao conhecimento da manipulação da matéria nem se identifica com a tecnologia, já que é um conhecimento explícito enquanto se transmite e implícito enquanto
se exerce como habilidade e manipulação, sendo desprovido da exclusividade das competências tecnológicas, que
são restritas aos seus detentores.
O domínio do conhecimento técnico é incomparavelmente mais vasto que o manejo da matéria e abarca todas
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as manipulações eficazes. Essas manipulações tendem a independizar-se e a valorizar-se como manipulações precisas, transmissíveis e inovadoras.
É na observação das variações dos graus do conhecimento técnico dentro de um mesmo tipo de sociedade que
a análise sociológica constata a importância dos segredos técnicos como critério cognitivo da especificidade dessa classe
de conhecimento.
Quer dizer, na sua distribuição, os graus mais altos
ficam para os “experts”, que são os possuidores dos segredos
técnicos, enquanto os graus mais baixos são atribuições
dos executantes de ordens recebidas, dos grupos de ofício
ou dos simples homens.
É este caráter específico do conhecimento técnico,
esta sua distributividade em função dos seus próprios segredos dentro de um mesmo tipo de sociedade que torna
sua importância desigual e inesperada para os distintos tipos de sociedades globais.
Desta forma se nota que:
(1) – a evolução das técnicas nas sociedades feudais
a um nível mais elevado do que haviam alcançado nas sociedades teocrático-carismáticas como o Antigo Egito não
correspondiam a nenhuma evolução particular da ciência;
(2) – nos começos do capitalismo, os conhecimentos
técnicos se desenvolvem não em função das descobertas científicas, mas diretamente nas manufaturas e nas fábricas;
(3) – a união do conhecimento técnico e conhecimento científico não se produziu efetivamente até o século
XX, e verificou-se somente no setor limitado da tecnologia,
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envolvendo o grau superior dos “experts" e dos engenheiros;
(4) – a partir da metade do século XX, o conhecimento técnico começou a dominar o conhecimento científico e a reservar-lhe um papel subalterno;
(5) – em nossa época há um deslocamento notável
das estruturas sociais e suas obras de civilização não-técnicas pelas técnicas, situação esta que nunca havia acontecido na história das técnicas, onde eram os quadros sociais
que suscitavam as técnicas novas.

Em nossa época há um deslocamento notável
das estruturas sociais e suas obras de civilização nãotécnicas pelas técnicas, situação esta que nunca havia
acontecido na história das técnicas, onde eram os
quadros sociais que suscitavam as técnicas novas.
Partidarismo E Realismo conciliados

A análise do conhecimento político é sem dúvida
mais complexa. Tendo pela frente um conhecimento completamente particular que ao mesmo tempo é uma combinação de muitas classes de conhecimento, tornando-o “sui
generis”.
A análise sociológica diferencial apresenta uma definição do conhecimento político que concilia partidarismo
e realismo e aprecia sua eficácia como o conhecimento
mais ideológico que há.
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Todavia há que caracterizar os diferentes aspectos
desse conhecimento a fim de delimitá-lo em sua relação
com as demais classes do saber. O conhecimento político
deve ser entendido em maneira muito próxima do conceito
anglo-saxão de policy, por oposição a politcs, que designa
aquele que faz política.
Todavia a análise sociológica diferencial amplia sua
observação para além do âmbito da ciência e do Estado
para dar conta das seguintes características do conhecimento político:
(1) – é um conhecimento tanto espontâneo quanto reflexivo: “engrenagem particular de afirmações espontâneas e reflexivas sobre a situação presente, futura e, às vezes, passada de uma estrutura ou de uma conjuntura social” -- é, pois, conhecimento
teórico;
(2) – é um conhecimento exterior a toda a ciência,
que se elabora diretamente em uma luta social com apostas
ou alternativas variadas; (3) - é um conhecimento partidário por excelência ou diretamente comprometido do qual
os militantes e os dirigentes ou “homens políticos” são os autênticos conhecedores:
“têm aptidão para descobrir os obstáculos mais escondidos e
conseguir juízos exatos sobre as condições reais e sobre as conjunturas propícias para a realização parcial ou total dos fins previstos”;
(4) – é um conhecimento que dispensa a pressuposição da existência de um Estado e sua ação política, já que,
sob o aspecto da luta social com alternativas variadas, e da
aptidão para descobrir os obstáculos, o conhecimento político se manifesta nos diferentes tipos de sociedades arcaicas bem como nas sociedades patriarcais.
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Portanto, se trata de um conhecimento específico
cujo segredo liga-se à combinação da fé em um ideal com o conhecimento ou “estratégia de ação social” indispensável para contornar os obstáculos e aproveitar as oportunidades quando
aparecem.
Quer dizer, o conhecimento político opera uma combinação de juízos de valor e juízos de realidade sendo
observável sobretudo nos atos, nas intrigas e nas lutas em
que os grupos,
classes e partidos se confundem diretamente.
No século vinte, o conhecimento político fora mais facilmente
estudado nas resoluções dos congressos sindicais e dos diversos partidos políticos, mais do que em seus programas e suas doutrinas.
A Fusão De Conhecimentos

Mas a compreensão ampliada desenvolvida pela análise sociológica diferencial do conhecimento político acrescenta mais algumas características igualmente centrais.
A fusão de conhecimentos é demonstrável pela capacidade do conhecimento político em dominar a todas
as demais classes do saber e penetrá-las, como aconteceu nos sistemas cognitivos correspondentes ao capitalismo dirigista levando aos fascismos, por um lado, e,
por outro lado, nos sistemas cognitivos correspondentes ao comunismo centralizador.
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Dado que o conhecimento técnico aplicado como manipulação das fileiras de partidários e das grandes massas
tem aqui um papel não desprezível, observa que a combinação das muitas classes do conhecimento que compõem o
conhecimento político deve ser vista não como simples
soma das classes de saber ali compostas, mas como sua fusão indecomponível.
Fusão de conhecimentos esta demonstrável pela capacidade do conhecimento político em dominar a todas as demais classes
do saber e penetrá-las, como aconteceu nos sistemas cognitivos correspondentes ao capitalismo dirigista levando aos
fascismos, por um lado e, por outro lado, nos sistemas cognitivos correspondentes ao comunismo centralizador.
Aliás, deve pôr em relevo o caráter desnecessário da
ligação entre ideologia e alienação observada no capitalismo. Uma vez assim desmistificada, a ideologia revela-se
um aspecto do conhecimento político que se afirma em todas as estruturas e em todos os regimes, mas cuja importância e cujo papel variam. Essa compreensão favorece o
aproveitamento da sociologia do conhecimento de Marx
como estudo dialético das correlações entre o conhecimento e os quadros sociais.
No conhecimento político estão fusionados o conhecimento de outro e dos Nós-outros, o conhecimento de
sentido comum, o conhecimento técnico e por fim “o conhecimento direto, sem pressuposições, dos aspectos econômico e psicológicos da realidade social, através de suas manifestações nas conjunturas globais” cxxxix.
Então, podemos ver que, no foco da análise sociológica diferencial está afirmado o caráter de saber político virtual
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ou real dos sistemas cognitivos cxl e, por esta via, está igualmente reconhecido o papel preponderante dos grupos,
classes e partidos em luta social, como expressão da eficácia sociológica da combinação específica entre “fé em um
ideal” e “estratégia de ação social”.
Por meio desta compreensão ampliada do caráter de
conhecimento político, a análise sociológica diferencial
encontra o fundamento da afirmação de que não há irreconciliação entre o aspecto ideológico do conhecimento
político – o qual tendendo para a consciência mistificada
mostra-se habitualmente impermeável à argumentação
dos adversários ou até de simples concorrentes – por um
lado, e, por outro lado, sua aptidão para descobrir os obstáculos, seu realismo.
Daí a relevância atribuída à “influência da ideologia”, da
qual nem o conhecimento político e nenhuma classe de conhecimento escapa completamente, sendo, então, permitido dizer que o “falso saber” é um elemento dos sistemas
cognitivos.
Aliás, esta abordagem que observa a influência da
ideologia como falso saber está igualmente contemplada
no caso da “distinção sutil” de Dahrendorf, a que já nos referimos, pois este autor assinala que “a má interpretação”
liga-se a uma experiência notada em todas as formas de
vida moral e que é uma experiência não-cognitiva, isto é, a má
interpretação liga-se a uma imagem antropológica do homem como sujeito capaz de “um protesto permanente contra as
exigências da sociedade”; e, ademais, a má interpretação é inerente à publicidade geral do conhecimento e serve de ideologia cxli
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Mas não é tudo. Por implicar, no âmbito do realismo que o caracteriza, a consciência clara dos obstáculos
a vencer e um sentido agudo da conduta a adotar em tal ou
qual conjuntura social, o conhecimento político, segundo o
caso, inspirará uma conduta revolucionária, extremista ou
reivindicativa.
Em outras circunstâncias inspirará o compromisso, a
contemporização ou até o retroceder, podendo ser ao
mesmo tempo revolucionário e reformista. Acrescenta
ainda que o conhecimento político está penetrado não só
de ideologia, mas também de utopias e de mitos no sentido
soreliano de imagens-sinais que chamam para a ação.
***
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A Sociologia do conhecimento filosófico

Tópicos:
Conhecimento Reflexivo Em Segundo Grau ;
Um Triplo Limiar Comum ;
O Conhecimento Filosófico Nas Cidades-Estados;
O Individualismo Greco-Romano ;
Uma Visão Nova;
O Conceito De Realidade Histórica ;
As Tendências Filosóficas;
Filosofia E Ciência ;
Etiquetas:
Classes do conhecimento, sistemas cognitivos, conhecimento filosófico, sociologia, realismo, realidade social, sociedades históricas, Cidades-Estados antigas.

O conhecimento filosófico surge de uma dialética
do conhecimento sem compromisso e do conhecimento
comprometido, de sorte que a filosofia se cristaliza em
doutrinas cortantes
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Conhecimento Reflexivo Em Segundo Grau

O conhecimento filosófico é estudado e diferenciado no conjunto das quatro classes do conhecimento menos espontaneamente ligadas aos quadros sociais, ou cuja
ligação passa pela reflexão coletiva. Juntamente com o
conhecimento técnico, o conhecimento político e o conhecimento científico, observa-se que a ligação funcional do conhecimento filosófico aos quadros sociais requer o diálogo e o debate.
Em relação a esse conjunto, podemos notar que o caráter estrutural específico do conhecimento que se observa nas
variações do saber se manifesta conforme o seguinte: (a) pela efetuação de múltiplos coeficientes sociais variados
(caso do conhecimento científico que, embora seja aberto
ao público e se desenvolva como um saber desinteressado,
não é conhecimento direto, mas derivado, e tem como pressuposição a acumulação, a organização e o planejamento
da pesquisa); (b) - pela participação direta dos interessados em preservar ou em partilhar os segredos do conhecimento (caso do conhecimento técnico e do conhecimento político).
Por sua vez, o caráter estrutural específico do conhecimento filosófico decorre de sua característica como conhecimento reflexivo em segundo grau, no qual o componente individual predomina sobre o coletivo.
Trata-se de um conhecimento que se produz quase
sempre com atraso, inserindo-se com retardo nos atos
mentais, cognitivos ou não.
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Quer dizer o conhecimento filosófico se insere
muito tarde nos outros conhecimentos já obtidos e é caracterizado pelo esforço voltado para integrar as manifestações parciais de fatos não em simples planos de conjunto,
mas nas totalidades infinitas, que superam o humano, para
justificá-las (exemplo: o mundo dos valores na filosofia fenomenológica).
Portanto, esta classe de conhecimento afirma um caráter altivo, distante, esotérico, aristocrático. Todavia, o
predomínio do individual não é isento de paradoxo, e o conhecimento filosófico surge de uma dialética do conhecimento sem compromisso e do conhecimento comprometido, de sorte que a filosofia se cristaliza em doutrinas peremptórias.
Um Triplo Limiar Comum

Quanto à sociologia do conhecimento filosófico, e
aplicando a visão de conjuntos característica da análise sociológica, nota que a filosofia e a ciência possuem um umbral metodológico comum que é a purificação prévia, a
dura prova, o ordálio do hiperempirismo dialético, que libera
tanto a ciência quanto a filosofia de todo o preconceito ou
pré-judicação e provoca a demolição de todo o quadro conceitual operativo mumificado cxlii . Vale dizer, há um triplo
limiar comum à filosofia e à sociologia, seguinte:
(a) - a condição humana; (b) - o domínio das significações, dos símbolos, das ideias e valores, dos atos mentais;
(c) - a própria aplicação prévia da purificação pelos procedimentos do hiperempirismo dialético, como metodologia
“precedendo qualquer ciência e qualquer filosofia” cxliii.
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Portanto, o hiperempirismo dialético é uma metodologia
que não se confunde à sociologia do conhecimento, mas
sem ela é inalcançável, e atende à demanda proposta por
muitos sociólogos de uma disciplina desdogmatizadora,
com realismo efetivo, básica da pesquisa em sociologia.
Na verdade, esse aporte do hiperempirismo dialético,
bem elaborado em “Dialectique et Sociologie” (op.cit.), procede de um estudo sobre o histórico da dialética científica
como integrada na tendência moderna para unir dialética e
experiência, tendência inaugurada na filosofia alemã com
Fichte, confirmada em Marx e, passando notadamente por
Bachelard (dialetização do simples), estabelecida com a teoria microfísica do século XX.
Quer dizer, o equacionamento do problema da ligação da dialética e da experiência / experimentação, fundamental nas ciências humanas, vai mais longe do que uma
simples questão de técnica de pesquisa e, constatando a relativização da oposição metodológica do vivido e do experimental, se defronta com uma variedade de graus do construído na experiência humana.
Do ponto de vista das teorias de consciência aberta,
que afirmam a imanência recíproca do individual e do coletivo, o único caminho para escapar ao dogmatismo é a
distinção entre vários procedimentos operativos de dialetização ou clarificação-purificação (éclairage) dialética.
Relevando todos do método dialético, os procedimentos variados de clarificação e purificação por sua vez
são aplicáveis em várias maneiras: exclusiva, concorrente,
e até conjuntamente, como no caso do estudo das relações
entre atitudes individuais e atitudes coletivas (Gestalten),
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que exige como vimos a consideração de todas as possibilidades de relações dialéticas.
Conforme a classificação de Gurvitch, os cinco procedimentos operativos nos quais se manifesta o método dialético são diferenciados na seguinte ordem: 1º) a complementaridade dialética, 2º) a implicação dialética mútua, 3º)
a ambiguidade dialética, 4º) a polarização dialética, 5º) a
reciprocidade de perspectiva cxliv .
Na descrição desses procedimentos indispensáveis à
toda a análise de conjuntos, o tópico posto em relevo dentre outros é a diferença entre a disposição da experiência
nas ciências da natureza e na sociologia.
A consequência é que o hiperempirismo dialético torna a
sociologia da filosofia mais difícil do que a sociologia do conhecimento científico, já que prudência maior é exigida diante do fato de que se trata da cristalização em doutrinas e
escolas filosóficas que ressurgem a cem ou a mil anos de
distância, e em tipos de sociedades completamente diferentes.
Nada obstante, a reinterpretação dessas doutrinas e
a modificação de seu sentido podem evidentemente conceber-se em uma perspectiva sociológica cxlv , notando a relevância da competição com o conhecimento perceptivo do mundo exterior no desenvolvimento do conhecimento filosófico.
Quanto à análise das variações hierárquicas das classes
do conhecimento em função dos tipos de sociedades, tem-se
que o conhecimento filosófico só ocupou o primeiro lugar na
Cidade Antiga e nas Sociedades dos Primórdios do Capitalismo, onde está na base do “Século das Luzes”. Em nossa
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época, a filosofia se encontra suplantada pelo conhecimento
técnico e pelo conhecimento político.
O Conhecimento Filosófico Nas Cidades -Estados.

Nas Cidades-Estados Antigas o conhecimento filosófico é capaz de
atrair para sua órbita de influência tanto o conhecimento político
quanto o conhecimento científico, cujo salto inicial é considerável.
Como mencionado, a análise sociológica dos tipos de
sociedades globais históricas põe em relevo que nas Cidades-Estados antigas o desnível entre o fenômeno do todo
social atrasado em relação a uma estrutura global adiantadacxlvi introduz os conflitos entre os sistemas cognitivos
em maneira mais acentuada do que se verifica nas Teocracias Carismáticas, cuja interpenetração com a sociedade
patriarcal engendrou exatamente a Cidade-Estado.
Daí resulta:
1) - um conhecimento filosófico que se separa completamente do saber mitológico-cosmogônico e, adquirindo inteira autonomia, logra um extraordinário grau
de desenvolvimento e expansão, revelando-se um conhecimento de vanguarda, que caracteriza melhor o milagre
grego reproduzido depois em Roma.
Além disso, grande parte do prestígio e atrativo do
conhecimento filosófico advém de seu caráter partidário,
dividido numa pluralidade de “capelas” em conflitos ressonantes. Ou seja, o conhecimento filosófico é capaz de atrair para
sua órbita de influência tanto o conhecimento político quanto o conhecimento científico, cujo salto inicial é considerável.
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2) - A disputa muito séria entre esse conhecimento
filosófico e o conhecimento perceptivo do mundo exterior,
sendo este último bem extenso rico e atrativo, com suas estruturas essencialmente extrovertidas. A respeito dessa
competição, pode-se falar não só de rivalidade manifesta,
mas até hostilidade irredutível, como no exemplo de Sócrates opondo-se aos não-filósofos, a que Aristóteles caberá
tentar a reconciliação.
Sem dúvida, a filosofia grega foi realista não só no preciso sentido de afirmar a veracidade do conhecimento do
mundo exterior, a veracidade do porvir da sociedade, e a da
justificação das ciências, mas também a veracidade dos ideais e das táticas de conhecimento político.
3) – Sem embargo, do mencionado conflito entre os
sistemas cognitivos resulta igualmente o fato de que, na filosofia grega, (a) – a tomada de consciência do advento do
futuro tenha sido conceituada, (b) – tanto quanto tenha
sido posto em relevo o esforço humano para dominar
aquele tempo futuro, sem que, (c) – apesar de ter sido realista, essa filosofia grega tenha deixado de permanecer
alheia à realidade social da qual surgiu.
Constatação essa tanto mais marcante quanto é sabido que nas Cidades-Estados antigas convertendo-se em Impérios
a coerência da teoria de sociedades históricas liga-se ao
fato de que a superioridade da cidade como grupo territorial específico combinando o princípio de localidade e de
vizinhança predominando sobre o parentesco, sobre a organização dos cultos, sobre as famílias doméstico-conjugais, as
confrarias artesanais, as estratificações econômicas, etc. traz
consigo uma tendência à laicidade e à racionalidade.
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Tendência essa favorecendo, por sua vez, o triunfo do
natural em relação ao sobrenatural e se abrindo na democratização da estrutura social e no individualismo grecoromano os quais, entretanto, cabe sublinhar são refreados
pelo próprio reforço do princípio territorial que acompanha a democratização.
Esse modo de operar ambivalente caracterizando as
Cidades-Estados convertendo-se em Impérios explica o seguinte:
1) - a rivalidade manifesta entre o conhecimento filosófico
e o conhecimento perceptivo do mundo exterior; 2) - a
ocorrência dos regimes tirânicos em Grécia; 3) - o Principado e depois o Império, em Roma; 4) - bem como a influência do individualismo jurídico dando espaço para a
evolução de uma burocracia imperial, do centralismo e do
absolutismo cesariano que minaram as bases desse tipo de
estrutura global.
O Individualismo Greco-Romano

Nessa análise sociológica se aclara que o individualismo greco-romano tomou como centro da vida jurídica e
das trocas econômicas o conceito de persona formulado pelo
direito romano que na realidade social era o “paterfamiliae”.
Esse conceito de persona tomou em Roma o duplo
sentido de (1) - sujeito com máscara jurídica distinto do agente
psicológico, religioso, moral, e de (2) - Vontade que manda,
sendo que esta pode pertencer a uma pessoa individual ou
coletiva, mas é sempre distinta de outras pessoas, as quais
lhe são opostas.
Será a essa “pessoa”, como unidade simples e absorvente, a que se considerará como o fundamento e o agente
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único de toda a relação social, de toda a propriedade, enfim
de todo o poder.
Daí a importância do individualismo jurídico para o
tipo de estrutura das Cidades-Estados tornando-se Império, isto é, para o equilíbrio do “imperium-potestas” que garante o dominium dos particulares - com este último limitando o primeiro, pois essa estrutura reserva importante
lugar ao Estado, ao contrato e à propriedade privada.
Em Roma, o individualismo triunfou nos órgãos políticos e nos procedimentos judiciais por meio do Direito Romano promovendo de uma só vez o dominium e o imperium.
Na Grécia, venceu não só nos órgãos políticos democráticos e nos procedimentos judiciais, mas na arte, na filosofia,
nos usos e costumes, nas trocas de toda a classe assim como
no princípio mesmo do diálogo e nas tragédias gregas, nas
quais o homem luta contra seu destino, sua decisão é livre,
porém amiúde lhe contra arresta o destino como factum cxlvii.
Nota-se, por acréscimo, a inexistência de classes sociais, apesar das fortes desigualdades econômicas, dos movimentos de grandes massas de desocupados que reclamavam “panem et circenses” e das revoltas de escravos (Espartacus), já que estes não queriam transformar a sociedade global. Não se observa neles a mínima capacidade de resistência à penetração pela sociedade global, não demonstram
consciência de classe nem ideologia, não desempenham papel preciso na produção e, por falta de meios técnicos, não
podiam comunicar-se com os segmentos sociais do mesmo
nível existentes em outros povoados, cidades, impérios.
Ademais, do ponto de vista da sociologia do conhecimento, a situação era desfavorável ao aparecimento de
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classes sociais. Nota-se que as técnicas econômicas do
campo estavam muito atrasadas em relação ao desenvolvimento dos conhecimentos filosófico, científico, perceptivo
do mundo exterior, bem como em relação ao avanço da
arte, do direito e da organização política – distinguindo
aqui as técnicas artesanais que prosperavam nas cidades de
comércio marítimo internacional – pois nem gregos nem
romanos sabiam atrelar os cavalos para fazê-los trabalhar a
terra.
Uma Visão Nova

Nada obstante, foram os gregos e os romanos que
afirmaram definitivamente a existência independente
do mundo exterior. Quer dizer, deram fim à percepção áutica e egocêntrica. Sua visão nova substitui as amplitudes
concêntricas e difusas pelas amplitudes que se encolhem e
se ampliam sem dificuldade, com as amplitudes prospectivas, aquelas “do que se faz mais adiante”, dominando nitidamente as amplitudes projetivas.
Essa visão nova em relação ao conhecimento do
mundo exterior tem as seguintes características:
(1) - criou condições favoráveis para o domínio das
amplitudes mediante os deslocamentos marítimos de
grande envergadura;
(2) - criou igualmente as condições para as tentativas
de conceituar as amplitudes, medi-las e lograr finalmente
sua “quantificação em espaço”, sem afetar seu poder de
atração como amplitudes concretas e qualitativas;
(3) - dessa visão nova provém o seguinte: (a) – o descobrimento do corpo humano e sua sublimação na escultura; (b) – a tomada de consciência da perspectiva; (c) – a
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elaboração da biologia, da fisiologia e da medicina, como
ciências; (d) – finalmente, o progresso das matemáticas e a
astronomia.
Desta forma, situa a manifestação do conhecimento
científico como chamado a servir de intermediário entre o
conhecimento perceptivo do mundo exterior e a filosofia.
Simultaneamente a essa visão nova do mundo exterior, como existência independente, se observa a tomada de
consciência do tempo adiantado a respeito de si, quer dizer, consciência do porvir dominando o presente e rechaçando o passado, por meio do qual se afirma o conceito de
realidade histórica.
O Conceito De Realidade Histórica

A descoberta desse conceito suscita, por sua vez, o
método adequado para seu estudo: a historiografia ou saber histórico (Plutarco e Heródoto, tendo Aristóteles
usado seus resultados, porém, deixando restar a filosofia da
história nascente vinculada ao conhecimento político elaborado em doutrinas).
Enfim, dentro dessas observações interessando em
maneira especial à sociologia do conhecimento filosófico, nota-se que o domínio do tempo com a descoberta do
conceito de realidade histórica, por um lado, contraposto por
outro lado à conceituação e medida desse tempo graças aos
calendários, faz surgir a questão da relação entre o tempo em que
evolui a sociedade e o tempo em que se move o mundo exterior.
Assinala que essa questão está na base dos conflitos
entre as distintas escolas filosóficas, que a isto deram res-
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postas contraditórias, já que o objeto essencial da discussão entre elas incluía a reflexão sobre o conhecimento do
mundo exterior completada pela reflexão sobre o tempo
em que se move a mesma sociedade humana. Ademais, se
admite que a maior valoração na e pela filosofia em Grécia mais do que em Roma do conhecimento perceptivo
do mundo exterior pode ser atribuída à vinculação ao
gosto estético na filosofia em Grécia.
Sem dúvida, essas observações são aplicações da definição mesma do conhecimento filosófico como conhecimento de segundo grau que, inserido demasiadamente
tarde em outros conhecimentos ou atos mentais não cognitivos (tais como os juízos de valor), já acabados, se esforça por integrá-los como manifestações parciais em totalidades infinitas para assim justificar a veracidade dos mesmos.
Daí sua rivalidade com o conhecimento perceptivo do
mundo exterior que é focado nos tempos e nas amplitudes em
que está situado este mundo (finito), já que ambos são completamente autônomos enquanto que, tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento político doutrinário eram demasiadamente dependentes do conhecimento filosófico no
momento do seu nascimento.
As Tendências Filosóficas

Como se sabe, é nas Cidades–Estados antigas que assistimos pela primeira vez a uma elaboração consciente de
doutrina política que sistematiza as experiências políticas
adquiridas.
Entretanto, do ponto de vista da sociologia do conhecimento filosófico, nota-se que os fins fixados e as táticas
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múltiplas próprias para consegui-los se encontram ligados
a certa tendência filosófica (sem alienar a independência que
garante a especificidade do conhecimento político).
A respeito dessas tendências filosóficas, a que se liga a
elaboração originária do conhecimento político, notam o
seguinte: (1) - os sofistas são tidos por individualistas e
contractualistas, decididamente democráticos em suas
doutrinas, concordantes neste ponto com (2) – o seu principal adversário, Sócrates, que funda sua defesa da democracia na universalidade da razão humana; (3) - Platão é
tido por amigo de tiranos que exige o poder político para
os filósofos, revelando-se de uma só vez “estatista, totalitário e reacionário”; (4) - quanto a Aristóteles, considerado
mais realista, busca o “justo meio” e o encontra em um equilíbrio entre a tirania, a aristocracia e a democracia; (5) - Cícero também é contemplado como o doutrinário da Roma
republicana que, como Aristóteles, também busca equilíbrios; (6) - finalmente, nota-se que o relativismo cético de
Pirro e seus discípulos poderia ocultar as tendências revolucionárias das massas descontentes e desiludidas e que (7)
- os estoicos de diferentes tendências se opõem a esse relativismo cético recorrendo à virtude da submissão às leis em
todas as circunstâncias e seja qual for o regime político
(atitude esta vista como um presságio do cristianismo)cxlviii.
Quanto às formas do conhecimento filosófico, notam que a racional, a conceitual, a adequada, superam as
suas rivais - respectivamente, a mística, a empírica, a
simbólica - enquanto as formas positiva e especulativa,
coletiva e individual, tendem a equilibrar-se.
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Mas não é tudo. As observações de Gurvitch interessando especialmente à sociologia do conhecimento filosófico, nas Cidades Antigas, compreendem a crítica ao preconceito segundo o qual o saber filosófico seria “em si” o
gênero de conhecimento preponderante e que ocuparia
sempre o primeiro lugar, proposição que não corresponde
à realidade dos fatos.
Nota-se que o enraizamento desse preconceito perpetuado em muitas sociedades de diferentes tipos deve-se

ao dinamismo do advento do conhecimento filosófico
como autônomo. Isto porque sua preponderância esteve
muito limitada pela valoração do conhecimento perceptivo
do mundo exterior, que também teve um papel de primeiro
plano, tanto nas Cidades-Estados antigas quanto no outro
tipo de sociedade em que o conhecimento filosófico prepondera.
Aliás, nas sociedades que dão à luz o capitalismo (séculos XVII e XVIII), o conhecimento filosófico serviu (a) –
para eliminar os últimos vestígios do domínio exercido
pelo saber teológico e (b) – para promover o conhecimento cientifico e o conhecimento técnico. Em todos os
outros tipos de sociedades e de estruturas, o saber filosófico ocupou lugares diferentes na hierarquia de classes de
conhecimento. Em consequência, nota a impossibilidade
em afirmar a priori a superioridade de tal classe de conhecimento sobre tal outra.
Filosofia E Ciência
No que diz respeito à filosofia e ciência, a sociologia
assinala que a ciência tomou vulto considerável na época
clássica, quando começa a afastar-se da filosofia. Coube a
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Aristóteles e sua escola contribuir para desenvolvê-la e
torná-la autônoma, motivado pela “redução do tempo a um dos
movimentos” - seja movimento da matéria (Física), seja movimento da vida (biologia).
Seus predecessores, Platão e seus discípulos, limitavam-se ao desenvolvimento das matemáticas, da geometria
em particular.
Nota-se também que o saber científico favorece a
forma coletiva do conhecimento sobre a individual devido
à necessidade de multiplicar as observações e as experimentações, organizar centros de cultura e ensino e também
a necessidade de criar os primeiros laboratórios em correlação com os primeiros hospitais.
Quanto aos elementos do conhecimento de outro e
dos Nós-outros no âmbito dos grupos de filósofos organizados em liceus e academias, nota-se que era um conhecimento muito limitado devido à tendência da sociedade não-estatal a dissolver-se numa poeira de indivíduos isolados.
Vale dizer, o conhecimento de outro era um conhecimento mais apto apenas para captar junto aos demais a generalidade que a individualidade concreta.
Essa tendência à generalidade é muito nítida em Sócrates e em seus adversários os sofistas, “que se interessam
pouco pelo homem como indivíduo específico e diferente de seus semelhantes e mais como representante indiferenciado e genérico da humanidade racional em geral” cxlix. Acresce que a debilidade desse
conhecimento de outro e dos Nós-outros em último lugar
no saber das Cidades-Estados antigas limita a influência da
comunidade em benefício da massa nesse tipo de estrutura.
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Para concluir, note-se que a sociologia do conhecimento filosófico aqui condensada refere-se ao sistema
cognitivo das Cidades-Estados como saber herdado da antiguidade clássica que marcou as sociedades e as estruturas globais de
tipo ocidental.
Quer dizer, a leitura desse sistema cognitivo é feita na
perspectiva da proximidade das sociedades do século XX e
seus precedentes. Além disso, cabe insistir sobre a criação,
nas Cidades-Estados antigas, de grupos de estudiosos, eruditos, docentes, em suma: nota-se a formação de todo um
pessoal encarregado de desenvolver, perpetuar e difundir o
saber, com a diferença de que esse pessoal nada mais tem de esotérico.
Entretanto, deve-se entender que a existência de
pontos de referência em grupos especializados para um conhecimento elaborado de qualquer classe que seja, assim
como é tomado por um indicador das fortes possibilidades
de que o sistema cognitivo se consolide, isso não quer dizer, em nenhuma maneira, que a hierarquia das classes de
conhecimento se imobilizará, nem que a importância do
saber na vida social seguirá sendo sempre a mesma.
Etiquetas:
Classes do conhecimento, sistemas cognitivos, conhecimento filosófico, sociologia, realismo, realidade social, sociedades históricas, Cidades-Estados antigas
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A Sociologia Das Formas Do Conhecimento

As acentuações das formas das classes do conhecimento são observadas, portanto, não diretamente no
âmbito da hierarquia ou da especificidade estrutural
das classes do conhecimento, como correlacionadas
aos quadros sociais, mas, pressupondo esta fase da
análise, o são no âmbito mesmo dessas classes do conhecimento assim analisadas.

Tópicos:
Diferenciação das formas do conhecimento,
O conhecimento místico e o racional,
O conhecimento empírico e o conceitual,
O conhecimento positivo e o especulativo,
Conhecimento simbólico e o conhecimento mais
ou menos adequado.

Etiquetas:
Conhecimento, crítica, história, sociologia, século
vinte, sistemas cognitivos.
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Já tivemos a ocasião de lembrar que os sistemas cognitivos são assim designados porquanto sejam observados
nos tipos de sociedades globais e suas estruturas parciais
ou globais, como quadros sociais.
Diferenciação Das Formas Do Conhecimento

Na medida em que desempenham o papel de argamassa dos elementos estruturais, afirmando sua eficácia
como controles sociais, os sistemas cognitivos revelam-se
precisamente como intermediários entre os atos humanos
e as obras de civilização.
A análise sociológica dos sistemas cognitivos visa estudar as variações do saber, desta feita pondo em relevo o
plano referencial das diferentes acentuações das formas do
conhecimento, com as quais são entrecruzadas as diferentes classes do conhecimento, numa hierarquia social.
As acentuações das formas do conhecimento são observadas, portanto, não diretamente no âmbito da hierarquia ou da especificidade estrutural das classes do conhecimento, como correlacionadas aos quadros sociais, mas,
pressupondo esta fase da análise, o são no âmbito mesmo
dessas classes do conhecimento assim analisadas.
Sem dúvida, essas formas se modificam igualmente
em função dos quadros sociais, e podem servir para caracterizar, segundo o caso, tanto os sistemas variáveis de
classes do conhecimento, como cada uma dessas classes
em suas relações com os quadros sociais, que a análise deverá precisar.
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Trata-se de formas em dicotomias que se encontram
diferentemente acentuadas dentro de cada classe do saber,
portanto, são as formas de relatividade das classes do conhecimento, das quais a classificação de Gurvitch diferencia
cinco dicotomias, seguintes: 1) - o conhecimento místico e
o conhecimento racional; 2) - o conhecimento empírico e o
conhecimento conceitual; 3) - o conhecimento positivo e o
conhecimento especulativo; 4) - o conhecimento simbólico
e o conhecimento adequado; 5) - o conhecimento coletivo
e o conhecimento individual.
Nota que esta diferenciação das formas do conhecimento segundo dicotomias, revelando a compreensão relativista de que essas formas se apresentam antes como tendências ou matizes e só excepcionalmente em uma relativa
pureza, procede da constatação de que todo o conhecimento é uma
combinação dialética de experiências e juízos.
O Conhecimento Místico E O Racional

(I) - O conhecimento místico e o
racional. A análise sociológicacl começa observando que o
elemento místico, sobrenatural, pode proceder tanto do juízo quanto da experiência, porém é a experiência em sua
disposição afetiva que sofre a influência do elemento místico com mais frequência.
Podemos esquematizar uma sequência das etapas de
diminuição do conhecimento místico, seguinte:
Primeiro: âmbito das sociedades arcaicas: (a) - misticismo corresponde ao fator afetivo do sobrenatural e
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triunfa sobre as demais formas (único caso); (b) - mitos teogônico-cosmológicos: caráter místico do conhecimento
diminui em razão do avanço de sua conceituação naqueles
próprios mitos; (c) - conhecimento mágico: caráter místico
deste conhecimento diminui em razão da introdução,
como elemento racional, do desejo de dominar a natureza
e os outros (laicização da magia como obra de civilização
em técnica e em moralidade autônoma);
Segundo:- em todas as demais sociedades fora da sociedade arcaica: a forma mística ou a forma racional do conhecimento depende tanto das classes do conhecimento
quanto dos quadros sociais e das conjunturas, seguinte: (a)
- na teologia: há misticismo somado ao racionalismo; (b) no conhecimento político e no conhecimento filosófico, em
nível consciente, o misticismo tanto pode ser maior quanto
pode ser menor do que o racionalismo; (c) - no conhecimento perceptivo do mundo exterior, no conhecimento de
outro e dos Nós-outros, no conhecimento técnico e no de
senso comum verifica-se uma maneira própria de unir misticismo e racionalismo, conforme a influência do ambiente e
da sociedade; (d) - o conhecimento científico é o mais refratário a toda a “tonalidade mística”, embora comporte exceções tais como, na história da ciência, o papel de Pitágoras
com sua mística dos números servindo à origem da matemática; ou o papel da astrologia na origem da astronomia; e o
do alquimismo nas origens da química.

O Conhecimento Empírico E O Conceitual
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(II) - Em relação à dicotomia do conhecimento empírico e o conceitual deve-se reter que, sendo mais recente
do que a anterior, a análise sociológica nega que esta dicotomia possa incluir o par misticismo/racionalismo.
Se todo o conhecimento pressupõe uma experiência
e uma conceituação, o emparelhamento do empírico e do
conceitual é uma questão de graus, quer dizer, é uma dicotomia muito mais relativa que a do conhecimento místico
e do racional.
Então, temos o seguinte esquema:
(a) - o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento técnico em seus níveis superiores tendem á mais forte conceituação, notando-se que, no
seio do conhecimento científico, a luta entre o conceitual e
o empírico evolui em função das fases da ciência e em função dos quadros sociais;
(b) - o conhecimento perceptivo do mundo exterior é
voltado ao empirismo;
(c) - o conhecimento de outro e dos Nós-outros, o conhecimento político e o conhecimento de senso comum são
particularmente variáveis entre a forma empírica e a conceitual em função dos quadros sociais e conjunturas.
O Conhecimento Positivo E O Especulativo

(III) - Em relação à dicotomia do conhecimento positivo e do especulativo, o enfoque sociológico resgata a relevâncias das “especulações arriscadas” na história dos descobrimentos científicos, notando que estes se fizeram graças a especulações verificadas depois.
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Neste sentido, a sociologia põe em relevo o seguinte:
(a) - o grave erro em assimilar o conhecimento positivo ao conhecimento empírico, e o conhecimento especulativo ao conhecimento conceitual, já que, em condições favoráveis o conhecimento empírico pode converter-se em
conhecimento especulativo, e o conhecimento conceitual
revelar-se positivo;
(b) - que se compreende o positivo como a negativa em
arriscar novas hipóteses, reservando-se ao conhecimento
especulativo a aptidão para tomar iniciativas novas;
(c) - o conhecimento de senso comum, por um lado
e, por outro lado, o conhecimento perceptivo do mundo exterior são os que tendem até o positivo, no sentido de fidelidade às tradições, aos estereótipos ou à prática;
(d) - o conhecimento filosófico e o conhecimento técnico, por um lado, e o conhecimento científico, por outro
lado, favorecem a forma especulativa do conhecimento
mais do que a sua forma positiva.
Notamos, enfim, (a) – que a valoração das especulações
arriscadas, as que fazem avançar em direções desconhecidas, tem lugar em face da compreensão de que positivo é o
conhecimento prudente e conformista, contrário a orientar-se fora dos caminhos já explorados; e (b) – que esta
compreensão assim restrita é um legado da filosofia positivista da primeira metade do século XIX, cujo equívoco
houvera sido pretender que o conhecimento científico só
podia ser positivo.
O Conhecimento Simbólico E O Adequado
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(IV) - Quanto à dicotomia do conhecimento simbólico e do conhecimento mais ou menos adequado, a
análise sociológica sublinha que se trata de nova dicotomia
e que a mesma compreende uma relatividade particular.
Com efeito, nada prova que possamos lograr um conhecimento absolutamente adequado em relação ao conteúdo desejado, e que, portanto, a forma do conhecimento
que corresponde a essa incerteza fundamental só pode ser
uma questão de grau, ou de variação do conhecimento mais
ou menos adequado até o conhecimento simbólico.
Todavia, para avançar a análise na direção dessa relatividade particular, a perspectiva sociológica leva a não
confundir signos e símbolos e a evitar a ampliação desmesurada do domínio do simbólico, favorecendo assim a compreensão de que os símbolos são signos de uma modalidade também particular e diferente.
Quer dizer, os símbolos são substitutos ao mesmo título em que todos os signos são expressões que substituem uma
significação e preenchem a função de intermediários entre essa
significação e os sujeitos individuais ou coletivos chamados a conhecê-la.
A tese propriamente gurvitchiana sobre a compreensão dos símbolos é de que não existe uma classe específica do saber que possa contentar-se com signos, e que admitir a tese contrária leva a confundir signos e símbolos.
Embora, como os signos o são, os símbolos sejam substitutos que invocam ausências, e que servem de mediadores, o
fazem em maneira bem mais complexa e dialetizada do que
os signos.
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Consistindo em orientar para a participação mútua
dos agentes nos conteúdos e reciprocamente, a mediação à
qual servem nos mostra que a característica essencial dos símbolos consiste em “revelar velando e em velar revelando”.
Ou seja, a relação do símbolo ao conteúdo simbolizado é necessariamente plena de ambiguidades.
Se os símbolos fossem substitutos assim tão claros
como o são os signos se confundiriam a estes, ao passo que
os símbolos expressam as ausências invocadas apenas parcialmente, em maneira que o lugar desejado nunca é inteiramente direcionado nos símbolos, mas é apenas uma participação mútua.
Sem dúvida, a espécie de símbolos mais encontrada
na vida social, tendo a ver com o saber como fato social,
compreende os símbolos de caráter intelectual, assim chamados porque preservam exatamente o caráter intelectual da
experiência ligada aos juízos cognitivos. Os mais notados
são os seguintes: Os símbolos que consistem nas representações, nas medidas, nos conceitos dos tempos e amplitudes diversas; nas categorias lógicas; nas grandezas matemáticas que evocam a ideia de infinidade (cálculo infinitesimal); os símbolos que servem de fundamento ao aparato
conceitual das diferentes ciências (formulações do determinismo).
Então, no conhecimento propriamente simbólico, os
símbolos suscitam os conceitos ou as ideias esquemáticas
do conteúdo aos quais são chamados a expressar, enquanto
que, no conhecimento mais ou menos adequado, os conteúdos predominam decididamente sobre os símbolos.
Daí a classificação seguinte:
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(a) - o conhecimento político, o conhecimento de outro e dos Nós-outros e o conhecimento de senso comum revelam tendência para a forma simbólica, a qual pode ser
mais acentuada ainda se a coloração emotiva dos símbolos
intervém limitando sua coloração intelectual;
(b) - o conhecimento técnico revela tendência para o
conhecimento adequado (exceto nas sociedades arcaicas,
onde a técnica está vinculada à magia como obra de civilização);
(c) - a percepção do mundo exterior, o conhecimento
científico e o conhecimento filosófico oscilam entre os dois
polos da dicotomia em tela.
***
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Notas Complementares

(iii) - Nessas teorias de interação entre indivíduos
isolados, importam as expectativas de papéis hierarquizados, inclusive as normas e as posições nas séries estratificadas. O determinismo dos papéis sociais consistiria em
que todo o segmento de posição é suposto estabelecer uma
relação lógica (necessária) entre o ocupante da posição e
um ou mais grupos de referência. Houvera um conjunto de
grupos de referência, cada um dos quais imporia as ordens
e, positiva ou negativamente, seria capaz de definir e sancionar o comportamento, em termos das mencionadas expectativas de papéis hierarquizados.
Na falsa proposição resultante, o indivíduo se personalizaria na medida em que é compelido, e assim levado a
enquadrar-se na suposta “relação necessária", extraída de
toda a realidade histórica, que lhe seria imposta como um
pretenso valor coletivo, falso valor porque não surge da experiência dos grupos reais, mas é suposto valer em conjectura, por força da objetivação conceitual do tal grupo vinculado ao segmento de posição.
A consequência dessa orientação equivocada, que separa a análise estrutural da histórica, é ocultar o alcance
dialético da experiência real dos Nós-outros, grupos, classes, sociedades, depreciando, em especial, o fato de que as
expectativas são ligadas ao esforço coletivo de realização,
com anterioridade em relação aos papeis sociais.
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(vii) - A compreensão de que as sensações particulares não passam de abstrações intelectuais de totalidades
apreendidas intuitivamente, descoberta pela teoria psicológica da forma ou Gestalttheorie, ao demonstrar toda a
impossibilidade na redução da consciência a sensações dispersas, combinada às demais teorias de consciência aberta
à influência do ambiente (Bergson, Husserl, Bachelar), tornou-se uma compreensão básica em ciências humanas, e
sua aplicação em sociologia deu lugar ao hiperempirismo
dialético (ver o respectivo capítulo ), favorecendo a descoberta dos fenômenos psíquicos totais. Cf. Gurvitch: “Dialectique et Sociologie”, op. cit.
(xxvii) - Como ensina Gilberto Freire, ("Mon ami
Gurvitch". Anamnèse revue scientifique de sciences humaines nº 1, 2005), o conceito de fenômenos sociais totais
é uma fórmula assimilada e desenvolvida por Gurvitch. É
um conceito sociológico que torna compreensível a intensidade do pluralismo social efetivo de uma estrutura, a qual
pode ser transbordada por esse pluralismo efetivo do espontaneísmo social, de tal sorte que se admite dupla escala
de tempos nos tipos de sociedades globais, refletindo a tensão na dialética da dependência e independência da hierarquia dos agrupamentos sociais particulares, em relação ao
enquadramento pelos determinismos das sociedades globais. Ver Gurvitch, G.: "Determinismos Sociais e Liberdade
Humana: em direção ao estudo sociológico dos caminhos
da liberdade”, Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1955). Para compreender essa
dupla escala de tempos, lembra o fato de o conjunto social
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preceder todas as hierarquias, de tal sorte que as tendências e os equilíbrios que constituem o caráter estruturável
de um grupo nem sempre são conseguidos. Daí que existam
grupos estruturados, como os idosos, os grupos de juventude, certas profissões (embora estes grupos sejam habitualmente desorganizados, têm expressão em diferentes organizações), e existam também grupos “apenas estruturáveis”, como os diferentes públicos, as minorias étnicas, os
produtores, os consumidores, as indústrias, os grupos de
geração.
(lx)- Há seis espécies de agrupamentos funcionais,
seguinte: (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 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
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místico-extáticos , como as igrejas, congregações, ordens
religiosas, seitas, confrarias arcaicas, etc.
A escala dos agrupamentos funcionais, cujas espécies
acabamos de enumerar, é posta em relevo como sendo privilegiada e formando os pilares das sociedades. Constituem não só o pilar das sociedades globais de todo o tipo,
mas também o de toda a estrutura social do conjunto. Todavia, é do fato de que os agrupamentos mudam de caráter
em função dos tipos de sociedades globais em que se integram, como já o dissemos, que se pode falar de tipos de
agrupamentos, e de que estes tipos são mais concretos que
os tipos microssociológicos, são mais concretos do que a
Massa, a Comunidade, a Comunhão, as relações de aproximação, as relações de afastamento, as relações mistas.
Quer dizer, os tipos de agrupamentos são mais submetidos
às condições históricas e geográficas; são mais dependentes dos tipos de estruturas globais em foco na estrutura social do conjunto, em que ora formam blocos maciços, ora se
dispersam, sofrendo de maneira manifesta os efeitos do
modo de operar da sociedade global.
(lxxv)- Mundo exterior como existência independente.
Em relação ao conhecimento perceptivo do mundo
exterior, a sociologia diferencial segue um caminho paralelo, mas diferenciado diante do modelo consagrado na
análise da racionalização do Ocidente.
Como sabe, Max Weber teria ainda caracterizado
essa racionalização como um refinamento engenhoso da
conduta, acrescido de um domínio crescente do mundo exterior, analisando-a em sua evolução através da religião, do
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direito, da arte, da ciência, da política e da economia. Sob o
aspecto da intelectualização progressiva da vida, a racionalização despoja o mundo de sua sacralização, seus encantos
e sua poesia: é desencantamento do mundo, o qual se torna
como a obra artificial do homem, que o governa como se comanda a uma máquina.
A sociologia diferencial constata o mundo exterior
como existência independente já diante do saber mitológicocosmogônico (e não somente na era da modernização), no
tipo de sociedades estados tornando-se impérios, o que
corresponde à época da civilização helênica, onde o natural
prevalece sobre o sobrenatural (desmitologização e dessacralização do mundo do saber mitológico-cosmogônico).
Tal constatação do mundo exterior como existência
independente, liga-se ao fato de que, combinando o princípio de localidade e de vizinhança – como predominando
sobre o parentesco, sobre a organização dos cultos, sobre
as famílias doméstico-conjugais, confrarias artesanais, estratificações econômicas, etc. – a superioridade da cidade,
como grupo territorial específico, traz consigo uma tendência à laicidade e à racionalidade. Tendência essa favorecendo, por sua vez, o triunfo do natural em relação ao sobrenatural e se abrindo na democratização da estrutura social e no individualismo greco-romano, os quais, entretanto, cabe sublinhar, são refreados pelo próprio reforço do
princípio territorial que acompanha a democratização.
Deve ter em vista que a sociologia diferencial desenvolve o estudo do conhecimento perceptivo mediante a
análise dos tempos e amplitudes. Isso em razão de que, da
mesma maneira em que o conhecimento é inseparável das
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mitologias sociais, as sociedades históricas não podem ser
contrapostas às sociedades arcaicas.
A percepção das amplitudes em que se imbricam as
imagens do mundo exterior comporta modalidades mais
próximas das amplitudes características do ambiente das
mitologias, que são praticadas ao lado das que relevam de
ambientes desengajados do sobrenatural.
A análise sociológica observa então que “as percepções das amplitudes se diversificam”, sendo apontados dois
“critérios essenciais” a) o da “relação com o sujeito”; b) o da
“função do caráter mesmo da amplitude percebida”.
→ Na aplicação do critério a), se especificam os caracteres das amplitudes, os quais dão coloração humana às
imagens do mundo exterior, seguintes: (1) a amplitude áutica (que se identifica com o sujeito); (2) a amplitude egocêntrica (penetrada pela emotividade do sujeito); (3) a amplitude projetiva (que se distancia do sujeito, p.ex. a amplitude morfológico-ecológica, ou as amplitudes dos aparelhos organizados e dos modelos e símbolos que limitam sua
eficácia); (4) as amplitudes prospectivas, que são as mais
distanciadas do sujeito e as mais próximas à amplitude
real. Abertas “ao que vem” ou ao que é em vias de se fazer.
→ Já o critério b) serve para estabelecer as seguintes
distinções: (1) amplitude difusas ou sem contornos precisos; (2) amplitudes concêntricas ou plissadas sobre elas
mesmas; (3) amplitudes elásticas que se afrouxam ou se estreitam sem dificuldade.
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(lxxx) - Além de distinguir as percepções e o conhecimento
perceptivo, a análise sociológica visa sobretudo resguardar a
integridade, a coerência do mundo exterior em sua relativa diversidade, como condição da experiência humana, “salvando-o” da dominação pelo elemento das imagens, isto é,
liberando-o do preconceito da consciência fechada ou
idêntica em todos, genérica, “transcendental”, um legado
da filosofia do século XVIII, que projeta o isolamento, a introspecção, a relação com o sobrenatural, a consciência do
mito.
Nota que o conhecimento perceptivo do mundo exterior pressupõe a percepção coletiva das amplitudes e
tempos em que está situado este mundo. Desta sorte, a
morfologia social, como espaço-base-morfológica da sociedade – incluindo desde os insumos da produção econômica, os recursos, produtos, edificações, até as técnicas e
tecnologias em suas formas ou efeitos na ambiência humana-social – está penetrada de significações propriamente humanas (as amplitudes e tempos percebidos na
composição da base morfológica resolvem a significação
humana básica que é a força de atração do todo), que não
podem passar desconsideradas por uma mirada exclusivamente materialista, mas devem ser alcançadas e aclaradas
de dentro pela sociologia.
Em consequência, a sociologia diferencial assimila e
desenvolve uma análise das amplitudes e tempos percebidos, como as significações humanas nas quais as imagens
do mundo exterior são imbricadas. Trata-se em sentido estrito de uma teoria social da percepção, já que as amplitu-
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des e tempos percebidos, como significações humanas materiais, formam os objetos sociais das demais classes de conhecimento, tais como o próprio o conhecimento perceptivo, o conhecimento de outro e o conhecimento de senso
comum, que são os mais profundamente implicados na realidade social, chegando ao conhecimento técnico, o conhecimento político, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico, que guardam seus segredos e exigem
certo esforço para serem alcançados.
***

(lxxxi) -O processo perceptivo mais simples é um
todo e implica como sabem elementos estruturais fundamentais (Gestalten), os quais antecipam a capacidade do
homem para isolar relações ou considerá-las em sentido
abstrato.
Na percepção não há espaços vazios, mas extensões
concretas. Por sua vez, o conhecimento perceptivo do
mundo exterior afirma como verdadeiro um conjunto coerente de imagens imbricadas em amplitudes e tempos concretos e específicos, cuja percepção é muito variável. Isso
pode ser bem compreendido na análise do sistema cognitivo da classe burguesa. O termo “amplitudes” é aqui preferível a extensões ou a “distâncias sociais”, em razão de
implicar os tempos sociais.
As amplitudes são concretas, apreendidas nos tempos sociais de que são inseparáveis, e são percebidas no
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conjunto das imagens do mundo que nelas são imbricadas,
porém não são reduzidas às imagens. As amplitudes concretas são implicadas na seleção perceptiva dos objetos por
critérios coletivos. A marcha dos temas coletivos reais vai
se afirmar na medida em que “uma quantidade considerável de percepções, ainda individuais, são controladas e sugeridas por critérios coletivos”. Gurvitch, G: “Los Marcos
Sociales Del Conocimiento”, op.cit.
(lxxxiv) - Mauss, Marcel: ‘Sociologia e Antropologia
- vol. I e vol. II’, São Paulo,EPU /ed. da Universidade de São
Paulo EDUSP, 1974, 240 págs. e 331 págs, respectivamente
(1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1950). Na leitura sociológica, para descrever o estágio arcaico da consciência alienada deve-se relacionar a teoria do fetichismo da mercadoria à análise do maná-mágico.
Aliás, como se sabe, a insuficiência das análises antropossociológicas de Engels na sua conhecida obra “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado” está
em haver considerado a economia dos “primitivos” em detrimento dessa realidade de conjunto das forças coletivas
nas sociedades arcaicas, inteiramente penetradas pela categoria do sobrenatural.
Embora tenha sido somente em 1891, com Codrington, em sua célebre obra “Melanesians”, que o Maná veio a
ser objeto de descrição etnográfica completa e eficaz, a evidenciação do conflito entre imanência e transcendência,
como fato social patente, comprova-se na oposição do
Maná (mágico) e do Sagrado, verificado unicamente nas
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sociedades arcaicas sob o paradigma dos melanésios, revelando-se tal conflito entre imanência e transcendência, em
consequência, como constitutivo da natureza própria do
Homo Faber.
Por essa razão, devem notar que as sociedades arcaicas, como tipo sociológico referido neste trabalho, relevam
de uma realidade bem precisa e exclusiva, que nada tem a
ver com os africanismos nem indigenismos, cujo material
empírico é dado pelos melanésios, única unidade coletiva
não-histórica mais aproximada do estado puro de que se
tem a descrição científica, cuja vida social perdurou na ausência de contatos com a civilização, ou com outros nãohistóricos. Sua descoberta no século XIX foi recebida como
prova da especificidade da sociabilidade humana e dos determinismos sociais estudados em sociologia, rastreada há
algumas dezenas de milhares de anos A.C. Uma coletividade que criou o mito do maná: motor da economia do
dom na consciência coletiva de que, juntamente com
Mauss, Gurvitch esclareceu. Ver Gurvitch, G: A Vocação Actual da Sociologia- vol.ll: antecedentes e perspectivas, tradução da 3ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa,
Cosmos, 1986, 567 pp. (1ª ed. em francês: Paris, PUF, 1957).
Note que o reconhecimento desse fato do maná (mágico), como comprovado nos materiais empíricos de uma
sociedade autóctone muitas vezes milenar, alcançou alta
relevância científica ao demonstrar a predominância da
afetividade como apreensão direta na consciência coletiva,
da mesma maneira que acentuou a carência de base empírica sólida e consistente das teorias que projetam uma es-
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trutura lógica na base de todas as sociedades, como pretendeu o equivocado opositor de Gurvitch, Claude LeviStrauss (Anthropologie Estructurale), que seguiu o rastro
de Friedrich Engels nesse aspecto.
(cv) - Em resposta a Claude Levy-Strauss, cuja afirmação
da “existência de um estruturalismo lógico universal na
base de toda a sociedade” não passa de projeção da ideia de
uma consciência transcendental, Georges Gurvitch assinala que não há kantismo sem sujeito transcendental’ já
que, “para Kant, não podia haver oposição entre ‘sujeito
transcendental’ e ‘consciência transcendental’, reconhecida como idêntica para todos”. Cf. Gurvitch, Georges:
“Los Marcos Sociales del Conocimiento”, trad. Mário Giacchino, Caracas, Monte Avila, 1969, 289 pp -1ª edição em
Francês: Paris, PUF, 1966 – ver págs. 145/6.
(cxx) - Contrária à psicologia complexa e à noção de
cultura científica reconhecida por Bachelard, a epistemologia popperiana em seu artificialismo exclui toda a apreensão intuitiva baseando os juízos cognitivos, e estuda o
conhecimento científico em modo isolado dos quadros sociais, a partir de uma mente lógica à maneira da filosofia de
Kant (sem kantismo). O mundo dos argumentos, conjecturas, teorias enunciadas no dia a dia é tido como se impondo
por ele próprio em sua indispensabilidade para a vida civilizada, e restam como produtos cristalizados ao mesmo nível em que os livros e as bibliotecas existem ao longo do
tempo e se impõem como acervos vivos à humanidade. Portanto, a concepção popperiana de um mundo de produtoscoisas-vivas é aceito como não-humano sem que se fale de
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reificação. Ver: Popper, Karl: ‘Conhecimento Objetivo:
uma abordagem evolucionária’, tr. Milton Amado, São
Paulo/Belo Horizonte, EDUSP/editora Itatiaia, 1975, 394
pp, traduzido da edição inglesa corrigida de 1973 (1ª ed:
Londres, Oxford University Press, 1972).
(cxxi) - Na doutrina do homem como existência,
quem está no primeiro plano da ordem do conhecimento é
o sujeito sumido no mundo vivido como complexo de significações, e essa elevação é descoberta através de uma
Gestalt ou configuração em atitudes, 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 a tal mundo anterior ao conhecimento, isto é, o mundo da linguagem com função nômica.
Ver Luypen, W: "Fenomenología del Derecho Natural"
(Phenomeno-logy of Natural Law, Pittsburgh, Duquesne
University Press, 1967), tradução Pedro Martín Cámara,
Buenos Aires, editor Carlos Lohlé, 1968, 268p.
***
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Guia de termos sociológicos mencionados

Afetividade, Agrupamento, alienação, amplitude(s), aspiração(ões), atitude, atividade, atos, arcaico, autonomia,
campo, causalidade, cidade, civilização, classe, coeficiente,
coletiva(o), competência, compreensão, comunicação, conhecimento, conjunto, consciência, consumidor(es), controles, correlação(ões), crença(s), cristalização, critério,
cultura, culturalismo, desalienação, utopia, desdogmatização, desenvolvimento, desejo, desejável, determinismo(ista), dialética, dinâmica, direito, efeito, efetividade,
elementos anestruturais, epistemologia, escala, esforço, espécie, estados, estratificação, estrato, estrutura, estruturação, existência, existencialismo, expectativa(s), experiência, experimentação, explicação, falso, fenômeno, fetichismo, fenomenologia, formação, funções, funcional(ais),
interpretação, fusão, grupo, hierarquia, história, histórico,
hiperempirismo, ideia(s), ideal(is), ideologia, ilusões, individuo(al), individualismo, intelectual(ais), intencionalidade, interior, juízos, liberdade, língua, lógico(a), lugar,
macrocosmo, maná, manifestações, mentalidade, microssociologia(ico), mito, mitologia, modelo, modernização,
modo(s), moral, moralidade, morfologia, movimento, mul-
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tiplicidade, mundo, níveis (patamares), Nós-outros, objetivação, obras, oposição, Outrem, papel(éis), patamar(es),
percepção, perceptivo, personagem, perspectiva, perspectivação, pesquisa, pluridimensionalidade, posição, práxis,
preconceito, probabilidade, problema, procedimento, produção, produtores, projeção, psicologia, psicologismo, psiquismo, público, quadros, quantificação, realidade, realismo, reciprocidade, redução, reflexão, regulamentações,
reificação, relação(ções), representação(ões), saber, século, segredos, sentimento, significado, significação(ões),
símbolo, simbolismo, sistema, sociabilidade, sociedade, sociologia, sociológico(a), subjetividade, tecnologia, temas,
tempo(s), tendência(s), teoria, tipo(s), todo, totalidade,
unidade, unificação, valores, variabilidade, variações, variável, visão, vontade.
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Notas

i Obra concluída em 2008, ampliada, reformatada e publicada em
2017, com aditamento de notas e correções.
ii Cf. “A Vocação Atual 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), pp. 109 sq.
iii VER NOTAS COMPLEMENTARES.
iv Sobre o posicionamento de Durkeim a respeito das funções cerebrais na vida da consciência: Lumier, Jacob (J.): "O Conhecimento
na Realidade Social", http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?article6374, p 29 / 30.
v Bourdieu, Pierre: “A Economia das Trocas Simbólicas”, introdução, organização e seleção dos originais em Francês por Sérgio Miceli, São Paulo, ed. Perspectiva, 1974, 361 pp.
vi Gurvitch discute o desafio da desdogmatização como a questão
do alcance da dialética complexa. Cf. Gurvitch Georges (1894 1965): “Dialectique et Sociologie”, Paris, Flammarion, 1962, 312 pp.,
col. Science.
vii VER NOTAS COMPLEMENTARES
viii É equivocado identificar as teorias de consciência aberta à filosofia fenomenológica e reduzi-las unicamente à influência de Edmund Husserl.
ix Wright Mills, C.: ‘Consecuencias Metodológicas De La Sociología Del Conocimiento’, in Horowitz, I.L. (organizador): ‘Historia Y Elementos De La Sociología Del Conocimiento – Tomo I’,
artigo extraído de Wright Mills, C.: ‘Power, Politcs And People’,
New York, Oxford University Press, 1963; tradução Noemi Rosenblat, Buenos Aires, Eudeba, 3ªedição, 1974, pp.143 a 156.
x Como podem ver no livro editado por Gunter W. Remmling:
“Towards the Sociology of Knowledge”, Londres, Routledge and Kegan
Paul, 1973, 457 pp. Cf. págs. 289, 290.
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xi Sobre os desafios postos para a sociologia do conhecimento,
ver meus trabalhos de 2013, intitulados “Curso de Sociologia do Conhecimento”, em três volumes seguintes: “Texto 01, 02 e 03”, respectivamente. Links: http://www.bubok.es/libros/226411/Curso-de-Sociologia-do-Conhecimento--Texto-01 ; http://www.bubok.es/libros/227287/Curso-deSociologia-do-Conhecimento--Texto-02

xii Da mesma maneira discursiva, há quem veja as consciências
individuais ligadas (a) no direito, como símbolo projetando a crença
na solidariedade ou as representações coletivas dessa crença; (b) no
totem religioso das sociedades arcaicas, como símbolo (bandeira ou
emblema) de um clã arcaico, seu signo exterior.
xiii Cf. Bourdieu, Pierre: “A Economia das Trocas Simbólicas”,
introdução, organização e seleção dos originais em Francês por Sérgio
Miceli, São Paulo, ed. Perspectiva, 1974, 361 pp., pág.33.
xiv Gurvitch, Georges (1894-1965): “Los Marcos Sociales del
Conocimiento”, Trad. Mário Giacchino, Monte Ávila, Caracas, 1969,
289 pp. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1966), pág. 23.
xv Ibid, ibidem.
xvi Mannheim, K: Ideologia e Utopia: uma introdução à sociologia do conhecimento, tr. Sérgio Santeiro, revisão César Guimarães,
Rio de Janeiro, Zahar, 2ª ed, 1972, 330 pp. (1ª ed. em Alemão, Bonn,
F.Cohen, 1929; 2ª ed. modificada em Inglês, 1936).
xvii Goldmann, Lucien: “Pour une Sociologie du Roman”, Paris,
Gallimard, 1970, 372 pp. (1ª edição, 1964). Págs. 344 a 349.
xviii Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”,
op.cit, págs.55 sq
xix Veja o próximo tópico.
xx Essas observações são repercutidas na Internet. Veja a Wikipédia.
xxi 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 in-conscientes ou
conscientes dos símbolos variados
xxii Mais informação sobre a dialética no conjunto das obras de civilização veja em Lumier, Jacob (J.): Cultura e Função Simbólica: Observações
sobre as análises filosófica e sociológica, e-book, pdf (A4) https://leiturasociologica.files.wordpress.com/2014/11/cultura_arte-e-func3a7c3a3osimbc3b3lica.pdf
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xxiii Sobre o transubjetivo e o transobjetivo ver Gurvitch,
G(1894-1965): “Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962,
312 pp., Col. Science, op. cit.
xxiv Todo o grupo tem uma obra comum a realizar e se encontra
engajado na produção das ideias como o direito, a moral, o conhecimento, etc., de tal sorte que a sua objetivação se afirma recorrente
como unidade de atitudes, de obras e de condutas‖, advindo daí, dessa
característica objetivação, que o grupo se constitua como quadro social estruturável, com tendência para uma coesão relativa das manifestações de sociabilidade.
xxv Mais informação sobre o relativismo em sociologia, veja: Lumier, Jacob (J.): "Curso de Sociologia do Conhecimento - Texto 01", Madrid, Bubok, Junho 2013, 105 págs. http://www.bubok.es/libros/226411/Curso-deSociologia-do-Conhecimento-Texto-01
xxvi Adiante a análise da Ordem Dos Conhecimentos No Capitalismo.
xxvii VER NOTAS COMPLEMENTARES.
xxviii Adiante o tópico “A Consciência de Classe Otimista da Burguesia”.
xxix Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”,
op.cit; Ver Lumier, Jacob (J.): “A Utopia do Saber Desencarnado”,
Madrid, Bubok, 2013: http://www.bubok.es/libros/228014/A-Utopiado-Saber-Desencarnado
xxx As Séries para Sartre, compondo a sua noção de coletivo,
compreendem em sua dispersão (a) – as relações de afastamento; (b)
– a solidariedade mecânica no sentido durkheimiano; (a) – a coleção
dispersa de indivíduos seguindo o mesmo modelo, (c) – as Massas.
xxxi Sartre, Jean Paul: ‘Critique de la Raison Dialectique – TI:
théorie des ensambles pratiques’ (précedé de Questions de Méthode),
Paris, Gallimard, 1960, 756 pp.
xxxii Gurvitch, G: “Dialectique et Sociologie”, Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science, op.cit.
xxxiii Bachelard, Gaston: “La Dialectique de la Durée”, Paris,
PUF, 1972, 151 pp., 1ª edition 1936.
xxxiv Gurvitch, G:Dialectique et Sociologie, op.cit, págs.249 sq.
xxxv Ibid, ibidem.
xxxvi Sartre, Jean Paul: ‘Critique de la Raison Dialectique –
Tome I: Théorie Des Ensambles Pratiques’ (précedé de Questions de
Méthode), Paris, Gallimard, 1960, 756pp. Op.cit, Ver págs.117 e 130.
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xxxvii Leon Brunschvicg (1869-1944), o célebre filósofo e notável autor de Le Progrés de la Conscience dans la Philosophie Occidentale, 1927, dentre suas outras grandes obras do Século Vinte.
xxxviii Horowitz, Irving Louis (1929 - ): (organizador): “Prefácio”, in ‘Historia y Elementos de la Sociología del Conocimiento – tomo I’, Buenos
Aires, EUDEBA, 3ª edição, 1974.
xxxix Na esteira de Max Weber, alguns autores creditam esse papel de metodologia desdogmatizadora à própria sociologia do conhecimento, o que, sem embargo, não deve ser confundido.
xl Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da
Sociologia –vol. II: antecedentes e perspectivas”, tradução da 3ª
edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986,
567 pp. (1ª edição em francês: Paris, PUF, 1957). Págs. 555 sq. / Ver
igualmente do mesmo autor: “Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science.
xli Percepção coletiva de que a ação concertada pode mudar as
estruturas. A efetiva consciência da liberdade como prometeísmo é
qualidade de experiência humana em todos os tipos de sociedades históricas, e sua aplicação em sociologia é indispensável para descrever
a realidade histórica como setor privilegiado da realidade social das
sociedades globais, e desta forma evitar qualquer confusão com a filosofia da história. Ver Gurvitch, Georges: “Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science. Op.Cit.
xlii Sartre, J.P: ‘Critique de la Raison Dialectique – T. I: théorie
des ensambles pratiques’ (Questions de Méthode), Paris, Gallimard,
1960, 756 pp.
xliii Gurvitch, Georges: “Dialectique et Sociologie”, Flammarion,
Paris 1962, 312 pp., Col. Science. Op.Cit. Pág. 215.
xliv Os principais tipos de sociedades globais históricas estudados
em sociologia são os seguintes: 1) sociedades teocrático-carismáticas;
2) sociedades patriarcais; 3) Cidades-Estados antigas tornando-se Impérios; 4) sociedades feudais; 5) sociedades que dão à luz o capitalismo; 6) sociedades de capitalismo concorrencial desenvolvido; 7)
sociedades de capitalismo organizado; 8) sociedades do coletivismo
centralizado; 9) sociedades do coletivismo descentralizado.
xlv Gurvitch, Georges: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, op. cit.
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xlvi Para um posicionamento crítico histórico em relação à formação do
mundo moderno que faz sobressair os limites da leitura de Max Weber, ver
Lumier, Jacob (J.):"O Tradicional na Modernização: Leituras sobre Ernst
Bloch", Internet, E-book Monográfico, pdf (A4)130 págs. Novembro 2008Abril 2009. Publicação da Web Produção Leituras do Século XX
http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?article277
xlvii Bourdieu, Pierre: “A Economia das Trocas Simbólicas”,
introdução, organização e seleção dos originais em Francês por Sérgio
Miceli, São Paulo, ed. Perspectiva, 1974, 361 pp.
xlviii Ver Gurvitch, G: “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. (1ª
ed. em Francês: Paris, PUF, 1950).
xlix Apud Gurvitch: “Tratado de Sociologia, vol. I” trad. Rui Cabeçadas, revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964,
2ª edição corrigida (1ª ed em Francês: Paris, PUF, 1957), págs. 31-33.
l Ibid, ibidem.
li Ibid, ibidem.
lii Gurvitch assinala o caso da Grécia clássica, já mencionado,
com as ciências em desenvolvimento e a técnica retardatária; ou o
caso do Egito antigo, com as técnicas desenvolvidas e as ciências embrionárias.
liii Embora recusem as construções que supõem a apreensão imediata e simultânea por nosso pensamento de conjuntos infinitos, os
construtivistas admitem que a atualidade do infinito e os resultados
globais em teoria dos números são úteis em tão alto grau que não se
pode em absoluto dispensar de apreendê-los "quase – ontologicamente". Cf. Peccatte, Patrick: "La Consistance Rationnelle Critique
de la raison démarcative", Saint-Étienne: Aubin éditeur, 1996, Versão E-book, 188 págs. pdf, 12 Dezembro 2001. O autor reconhece que
o construtivismo permanece muito presente e estimulante na filosofia
http://peccatte.karecontemporânea
das
matemáticas
fil.com/CR/CR.PDF
liv Gurvitch, G: “Determinismos Sociais e Liberdade Humana:
em direção ao estudo sociológico dos caminhos da liberdade”, Rio
de Janeiro, Forense, 1968(a), 361 pp., traduzido da 2ª edição francesa
de 1963. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1955). Cf. pág. 26.
lv Cf. Bachelard “La Dialectique de la Durée”, pp. 90-91, apud
Gurvitch, “A Vocação Atual da Sociologia ”, vol. II, op. cit, p.378-9.
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lvi Cf. “A Vocação Atual da Sociologia, vol. I: Na Senda Da Sociologia Diferencial ”,trad. da 4ª edição francesa de 1968 por Orlando
Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 587 págs. (1ª ed. em Francês: Paris,
PUF, 1950), pp. 109 sq.
lvii Cf.”Dialectique et Sociologie”, pp. 24; pp. 246 sq.
lviii Cf. Gurvitch: “Dialectique et Sociologie”, op. cit, p. 238.
lix Cf. “Dialectique et Sociologie”, op. cit, p. 242.

lx Ver NOTAS COMPLEMENTARES
lxi Exemplos desse simbolismo propriamente social são afirmados em correntes espontâneas religiosas, culturais, políticas, espiritualistas, pacifistas, naturalistas, ecologistas, naturistas, preservacionistas, humanistas, filantrópicos, socialistas, comunitaristas, etc. A capacidade eventualmente atribuída aos meios de comunicação, em
poucos casos, em criar públicos específicos, que são agrupamentos
sociais particulares a distância, e não restar simplesmente como reflexos de quadros sociais com demandas previamente fixadas, deve ser
referida à existência do simbolismo propriamente social e suas correntes espontâneas.
lxii Ver capítulo sobre os símbolos sociais em: Gurvitch et al.:
“Tratado de Sociologia-vol. 1", op.cit.
lxiii 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.
lxiv Já notamos esta característica racional quando Cassirer liga o
progresso da cultura à diferenciação entre coisas e símbolos, com a
distinção entre realidade e possibilidade tornando-se mais acentuada.
lxv Adorno, Theodor W.: Notas de Literatura, tradução de Manuel Sacristán, Barcelona, Ed. Ariel, 1962, 134 pp.
lxvi A sociologia da literatura fornece amplo material sobre a problemática psicossociológica da tensão entre o estandardizado e o espontâneo no mundo da comunicação social ao século XX. Ver: Lumier, Jacob (J.): A Utopia Negativa, Madrid, Bubok, 2010, 148 págs.
http://www.bubok.es/libros/210606/A-Utopia-Negativa2-edicao-modificada
lxvii Ver artigo anterior sobre a dialética dos conjuntos em sociologia.
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lxviii Ver: Gurvitch, Georges (1894-1965): “Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science. Op. cit.
lxix Ver: Lourau, René: ‘A Análise institucional’, tradução Mariano Ferreira, Petrópolis, editora Vozes, 1975, 296 pp. (1ª ed. em Francês: Paris, ed. De Minuit, 1970). Ver: Gabel, Joseph: “Sociología de
la Alienación”, trad. Noemi Labrune, Buenos Aires, Amorrortu ,
1973, 225 pp. (1ª edição em Francês, Paris, PUF, 1970)
lxx Ver “La Physiologie Sociale, págs. 53/55. http://classiques.uqac.ca/clasiues/saint_simon_Claude_henri/physiologie_sociale/physiologie_sociale.html
lxxi O presente capítulo reúne meus comentários sobre os resultados da pesquisa de G. Gurvitch divulgados em: “Los Marcos Sociales
Del Conocimiento”, Monte Avila, Caracas, 1969, 289 pp. (1ª ed. em
Francês: Paris, PUF, 1966).
lxxii Ultrapassando o nominalismo e o individualismo que limitam o pensamento probabilitário de Max Weber, a pesquisa de Gurvitch tem orientação dialética, sendo voltada para acentuar o caráter
intermediário dos tipos sociológicos, os quais “representam quadros
de referência dinâmicos adaptados aos fenômenos sociaistotais e chamados a promover a explicação em sociologia”. Daí decorre a importância em distinguir (a) – entre generalização, singularização e sistematização, bem como (b) – entre repetição e descontinuidade, sem
falar na distinção (c) – entre explicação e compreensão, pois estas
distinções e critérios dos tipos sociológicos só podem ser utilizados
em uma orientação de teoria dinâmica.
lxxiii Ver uma nota anterior sobre esse conceito de fenômenos sociais totais.
lxxiv Como se sabe, o aperfeiçoamento do conhecimento técnico
levando ao maquinismo se encontra em relação direta não com as
aquisições da ciência, mas com as melhoras de ordem prática - como
já fora assinalado por Adam Smith e Karl Marx, apesar de suas diferenças. 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, foi
a divisão do trabalho técnico nas grandes fábricas cada vez ma is numerosas a 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.

lxxv Ver NOTAS COMPLEMENTARES
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lxxvi A noção de amplitude concreta dá conta do fato de que um Nósoutros, por exemplo, traz a afirmação de uma significação humana que lhe
é imanente, uma força de atração em que seus elementos são aglutinados
no todo, inseparável da temporalidade da marcha em que a amplitude de
seu mundo de realidade é percebida.
lxxvii Em sociologia prevalece o interesse pelo homem como indivíduo específico e diferente de seus semelhantes. A individualidade
concreta tem sua dignidade moral reconhecida na Declaração dos Direitos Sociais. Gurvitch: “La Déclaration des Droits Sociaux”, Maison Française, New York, 1944.
lxxviii Comentário sobre os resultados da pesquisa de Georges
Gurvitch (1894-1965) divulgados em: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, op. cit.
lxxix Wright Mills, C.: ‘Consecuencias Metodológicas De La
Sociología Del Conocimiento’, in Horowitz, I.L. (organizador):
‘Historia Y Elementos De La Sociología Del Conocimiento –
Tomo I’, artigo extraído de Wright Mills, C. : ‘Power, Politcs And
People’, New York, Oxford University Press, 1963 ; tradução Noemi
Rosenblat, Buenos Aires, Eudeba, 3ªedição, 1974, pp.143 a 156.
lxxx Cf.Gurvitch, Georges (1894-1965): “Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science.
lxxxi VER NOTAS COMPLEMENTARES
lxxxii A sociologia econômica inclui a sociologia da atividade
empresarial e das organizações produtivas, dos modos de produção,
dos processos de desenvolvimento das forças produtivas, etc.
lxxxiii Marx, Karl: “Rascunho da Contribuição à Crítica da Economia Política” (“Grundrisse..”), pág. 176, apud Gurvitch, Georges:
“A Vocação Actual da Sociologia –vol.II: antecedentes e perspectivas”, tradução da 3ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel,
Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. (1ª edição em francês: Paris, PUF,
1957). Cf págs.341 sq.
lxxxiv VER NOTAS COMPLEMENTARES.
lxxxv Neste marco, releva a categoria Preço, à qual os lukacseanos
atribuem a assimilação da vida psíquica, desconhecendo a psicologia
coletiva.
lxxxvi Marx, Karl: “Rascunho da Contribuição à Crítica da Economia Política” (“Grundrisse..”), pág. 92, apud Gurvitch, G: “A Vocação Actual da Sociologia – vol.II, op.cit. pág. 347. Ver também:
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Marx, Karl: “Le Capital, -Livre I”, traduzido em 1872 por J.Roy,
apresentação Louis Althusser, Paris,
Garnier-Flammarion, 1969, 699 págs. (1ª ed. em Alemão: 1867), p.
68 a 76.
lxxxvii Neste marco, examinam “a psicologia coletiva da estrutura
de classes”, ver o próximo tópico nesta obra: “Reificação e Função de
Representação”.
lxxxviii Marx, Karl: “Le Capital” ed Molitor, p.85, apud Gurvitch, Georges,
“A Vocação Actual da Sociologia – vol.II”, op.cit.
lxxxix Ver: Marx, Karl: “A Ideologia Alemã”, tradução francesa,
edição Molitor - vol. VI pág. 240 sq, apud Gurvitch, op.cit.
xc Ibidem, vol.VII, pág.244, apud Gurvitch, op.cit.
xci Ibidem, vol.VII, pág.215, 220, apud Gurvitch, op.cit.
xcii Ibidem, pág. 225, apud Gurvitch, op.cit.
xciii Ibidem, pág. 224, apud Gurvitch, op.cit.
xciv Gurvitch, G: “A vocação Actual da Soc...”, vol. II, op.cit.p.
297, 298.
xcv Cf. Gurvitch, ib. pág. 279. Ver adiante o tópico seguinte com
o meu comentário sobre o “Psiquismo Coletivo da Estrutura de Classes”.
xcvi 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, págs.
505 a 538, (1ªedição em francês: Paris, PUF, 1960).
xcvii Cf. Ibidem págs. 516 e 517
xcviii Lefébvre, Henri: "Psicologia das Classes Sociais",
op.cit.pág. 524.
xcix Ib. Ibidem, pág. 522.
c Ib. Ibidem, pág. 516.
ci Cf. ‘Histoire et Conscience de Classe’, prefácio Kostas Axelos,
Paris, ed. De Minuit, 1960, 382 pp. / 1ª edição em Alemão: Berlim,
Malik, 1923 / ver págs.93/95.
cii Lefébvre, Henri: "Psicologia das Classes Sociais", op.cit.pág.
509.
ciii Ib.Ibidem, pág.511.
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civ Esse tópico é uma sugestão meditada a partir de meu estudo
“Reflexão sobre a Leitura de Hegel”: por Jacob J. Lumier (Autor),
Roser Ribas (Editor); eBook Kindle (419 KB) (128 págs.)
https://www.amazon.com.br/Reflex%C3%A3o-sobre-Leitura-HegelSpanish-ebook/dp/B00BONFAOI
cv VER NOTAS COMPLEMENTARES.
cvi Em relação a esse procedimento hegeliano de descoberta da contemplação, como consciência do mundo exterior, nota-se a ideologia do existente, o agarramento à vontade de viver como pressão específica ressentida
pelo indivíduo, ordinariamente confundida a uma projeção do princípio de
autoconservação individual, mas que, na realidade, limita-se a subordinar o
viver ao plano da vontade mundana, penetrada esta que é pela ação em sua
racionalidade moderna, meio de mero prestígio, portanto, embebida no apelo
do êxito e identificada à própria busca de fins no mundo. A ideologia do existente é uma constatação assumida por Ernst Bloch a partir de Schopenhauer. Ver "Entrevista com Ernst Bloch", publicada por Michael Löwy, em
1976.
cvii Ver, Lumier, Jacob (J): Reflexão sobre a Leitura de Hegel,
https://www.amazon.com.br/Reflex%C3%A3o-sobre-Leitura-HegelSpanish-ebook/dp/B00BONFAOI Ensaio, 126 págs, Internet, E-Book
sob encomenda, 2007.

cviii Lefébvre, H: "Psicologia das Classes Sociais", Op.Cit..
cix Cf. Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”,
op.cit.
cx Ibid, ibidem.
cxi Em sociologia prevalece o interesse pelo homem como indivíduo específico e diferente de seus semelhantes. A individualidade
concreta tem sua dignidade moral reconhecida na Declaração dos Direitos Sociais. Ver: Gurvitch, G.: “La Déclaration des Droits Sociaux”, Maison Française, New York, 1944.
cxii Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales del ...”, op.cit.
págs.145/6.
cxiii Cf. Popper, K: ‘Conhecimento Objetivo: uma abordagem
evolucionária’, São Paulo/Belo Horizonte, EDUSP/ Itatiaia, 1975,
394 pp., traduzido da edição inglesa corrigida de 1973 – 1ª edição em
Inglês: Londres, Oxford University Press, 1972 – ver pág. 34.
cxiv Ver Gurvitch, G: “A Vocação Atual da Sociologia”, vol. I
op.cit.
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cxv Ver Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”,
op.cit.
cxvi Alfred Schutz foi o mais importante colaborador de Edmund
Husserl, o fundador da filosofia fenomenológica.
cxvii Cf. Hall, Stuart: “O Interior da Ciência: Ideologia e a Sociologia do Conhecimento”, tr. Rita Lima, in Centre for Contemporary Cultural Studies da Universidade de Birminghan: “Da Ideologia”, Rio de Janeiro, Zahar, 1980, pp.15 a 44, especialmente pp. 27 a
31.
cxviii Sobre o problema da microssociologia, inclusas as relações interindividuais, ver anteriormente o tópico O Problema Chamado Passagem Do
Grupo À História.
cxix Cf. Berger, Peter e Luckmann, Thomas: “A Construção Social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento”, Rio de
janeiro, editora Vozes, 1978, 4ª edição, 247 pp. -1ª ed em Inglês, New
York, 1966. Op.Cit. p. 44, p.247.
cxx VER NOTAS COMPLEMENTARES.
cxxi VER NOTAS COMPLEMENTARES.
cxxii Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”,
Op. Cit.
cxxiii Em “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, op.cit, publicado como Anexo ao final do referido volume, há um relato de pesquisa de campo produzido pelo Laboratório de Sociologia do Conhecimento da antiga EPHE de Paris, sob a orientação de Gurvitch,
no qual pode-se ler em detalhes todas essas observações sobre a variação do conhecimento em função dos quadros sociais precisos.
cxxiv utilizar uma chave para abrir ou fechar portas”, “conduzir
um automóvel no tráfego” etc., implicam certamente os juízos cognitivos (no caso, a experiência de afirmar a verdade de que as portas são
abertas e fechadas mediante a utilização de chaves), mas, implicam
igualmente o reconhecimento de nossa realidade como viventes em
uma civilização técnica, que, em diferença dos tipos tradicional e carismático, Max Weber qualificou como mentalidade racional (as coisas são percebidas com o filtro das relações de meios e fins), onde
aquelas habilidades podem ter lugar.
cxxv Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales del ...”, Op. Cit. p. 2223.
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cxxvi 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, 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.
cxxvii São bem conhecidos, por exemplo, os tests para provocar
reações no comportamento de consumidores e assim constatar suas
preferências.
cxxviii Mais além da linguagem, da intervenção espontânea do conhecimento e do direito espontâneo que, como extensões da consciência real, são constitutivos dos quadros sociais em sua realidade básica, como mencionado, as obras de civilização nas sociedades históricas compreendem em especial a moral, a arte, a religião, a educação,
o direito e o conhecimento menos espontâneos.
cxxix Mannheim, Karl: ‘Ideologia e Utopia: uma introdução à
sociologia do conhecimento’, tradução Sérgio Santeiro, revisão César Guimarães, Rio de Janeiro, Zahar editor, 2ª edição, 1972, 330 pp.
(1ª edição em Alemão, Bonn, F. Cohen, 1929; 2ª edição remodelada
em Inglês, 1936).
cxxx Gurvitch sublinha que no culturalismo de Max Weber a sociologia da religião, do Direito, etc. deve limitar-se ao estudo das repercussões unilaterais dos encadeamentos dos dogmas, das normas,
dos valores – elaborados por ciências sociais particulares – sobre as
condutas sociais que os realizam, relegando o problema das correlações funcionais recíprocas para um nível implícito.
cxxxi Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”,
op.cit, pág. 23.
cxxxii Em “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, op.cit, publicado como Anexo ao final do referido volume, há um relato de pesquisa de campo produzido pelo Laboratório de Sociologia do Conhecimento da antiga EPHE de Paris, sob a orientação de Gurvitch,
no qual pode-se ler em detalhes todas essas observações sobre a variação do conhecimento em função de quadros sociais precisos. Cf. nota
acima.
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cxxxiii Wright Mills, C.: ‘Consecuencias Metodológicas de la
Sociología del Conocimiento’, in Horowitz, I.L. (organizador): ‘Historia y Elementos de la Sociología del Conocimiento – tomo I’, artigo
extraído de Wright Mills, C. : ‘Power, Politcs and People’, New
York, Oxford University Press, 1963, Buenos Aires, Eudeba, 1974,
pp.143 a 156. / Gurvitch, Georges (1894-1965): “Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science; Tratado de
Sociologia - vol.1e vol. 2, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964-1968.
cxxxiv Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, op.cit.
cxxxv Exemplo disso é o caso em que o conhecimento de senso
comum permanece atualizado no âmbito do público da ciência. Ver
Dahrendorf, Ralf: “Ensaios de Teoria da Sociedade”, Trad. Regina
Morel, Revisão E Notas Evaristo de Moraes Filho, Zahar - Editora da
Universidade de São Paulo (Edusp), Rio de Janeiro 1974, 335 pp. (1ª
edição Em Inglês, Stanford, EUA, 1968), págs. 114 a 117.
cxxxvi O conhecimento perceptivo do mundo exterior inclui, especialmente, as percepções e conceituações dos tempos e amplitudes. Cabe assinalar que, do ponto de vista da sociologia, as percepções individuais são
controladas e sugeridas por critérios coletivos e dão ensejo à afirmação dos
temas coletivos reais, como os Nós-outros, os grupos, classes, sociedades.
Quer dizer, por exemplo, os Nós-outros que afirmamos são referidos sempre
ou ao presente, ao passado ou ao porvir (como ajustado, em retardo, ou
avançado; como um Nós-outros acomodado, lento, apressado; ou ainda:
como inúmeras combinações dessas temporalidades), implicados que são
nas percepções dos tempos e amplitudes.
cxxxvii Vejam as análises de Gurvitch sobre os sistemas cognitivos das
sociedades globais em “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, op. cit.
cxxxviii As análises sociológicas diferenciais expostas neste artigo-resumo são baseadas em Gurvitch, Georges (1894-1965): “Los
Marcos Sociales Del
Conocimiento”, Trad. Mário Giacchino, Monte Avila, Caracas,
1969, 289 pp. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1966). Op. Cit.
cxxxix Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales Del Conocimiento”,
op.cit. p. 42.
cxl Lembrando que o conhecimento não é separado das mitologias
ou simbolismos sociais. As mitologias sociais são histórias de origem
imaginativa transmitidas, principalmente, através da literatura oral
[exemplo no Brasil é a literatura de cordel] para buscar um significado
para os fatos políticos, econômicos e sociais. Incluem a mitologia
grega e outras.
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cxli Dahrendorf, R: “Ensaios de Teoria da Sociedade”, op.cit. p.
114 a 121.
cxlii Gurvitch: “Los Marcos Sociales Del Conocimiento”,
op.cit.; Dialectique et Sociologie, op.cit.
cxliii Ibid, “Los Marcos Sociales Del Conocimiento, op.cit.
cxliv Gurvitch, Georges: “Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science.
cxlv Uma obra pioneira com notado interesse para a sociologia da filosofia, em especial para a sociologia da filosofia medieval, de Agostinho
(Santo Agostinho, Bispo de Hipona, 354 - 430) a Tomás de Aquino (1225 1274) é, por Ernst Bloch: Thomas Münzer, Teólogo de la Revolución
("Thomas Münzer als Theologe der Revolution", München 1921) Editorial Ciencia Nueva, Madrid, 1968.
cxlvi Em sociologia é a referência das estruturas sociais que permite falar de coerência relativa. As estruturas são os equilíbrios instáveis dos níveis de realidade social que atualizam as ligações entre
os modelos sociais e as condutas coletivas mais ou menos regulares.
No estudo dos tipos de sociedades globais históricas podem ser constatadas duas escalas de tempos sociais nos quais se desenvolvem respectivamente o fenômeno do todo social (ou fenômeno social total,
como prefere Gurvitch) e a estrutura social global. Cf. Gurvitch,G.:
“Determinismos Sociais e Liberdade Humana: em direção ao estudo sociológico dos caminhos da liberdade”, trad. Heribaldo Dias,
Rio de Janeiro, Forense, 1968(a), 361 pp., traduzido da 2ª ed. francesa
de 1963. (1ª ed. em Francês: Paris, PUF, 1955), passim.
cxlvii Cf. Gurvitch, G.: “Determinismos Sociais e Liberdade
Humana”. Op.cit.
cxlviii “Los Marcos Sociales Del Conocimiento”, op.cit.
cxlix Gurvitch: “Los Marcos Sociales Del Conoc...”, op.cit. Pág.
187.
cl As observações e comentários que seguem compreendem um
resumo dos resultados da pesquisa de Gurvitch divulgados em: “Los
Marcos Sociales Del Conocimiento”, op.cit.
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