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Epígrafe  
 

o Caminho do ensino PermaneCe um 

Caminho de Pensamento semPre 

efetivo Porquanto alimentado Pela 

PolêmiCa da Prova.  

o esPírito CientífiCo não rePousa 

sobre Crenças, sobre elementos 

estátiCos, sobre axiomas não 

disCutidos.  

a Crença no determinismo não está 

na base de todos os Pensamentos, 

fora de toda a disCussão. 

 Pelo Contrário, o determinismo é 

PreCisamente o obJeto de uma 
disCussão, assunto de uma PolêmiCa 

quase diária na atividade do 

laboratório. 

Bachelard: “O Novo Espírito Científico”. 
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Apresentação 
 

A matéria deste trabalho é a crítica a 

certos efeitos subordinantes da tecnifica-

ção do saber, tomada esta como aspecto da 

estrutura de classes.  

Elabora em especial uma crítica socioló-

gica aplicada em oposição à primazia da 

lógica sobre a consciência coletiva, já pre-

liminarmente comentada no final do Texto 

01 desta obra em seis textos1 . 

 

*** 

 

 

  

1 Para melhor compreensão deste trabalho, tecle aqui, baixe 

grátis e leia  em versão e-pub o texto 01. 
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Introdução  
 

 

a equação existenCial é 

Positiva Porque Chama aten-

ção Para os fatores extra- 

lógiCos do ConheCimento.  
 

O obstáculo 

Seria de esperar que a maior importância 

do conhecimento e da educação para a estru-
tura das nossas sociedades em regime de ca-
pitalismo organizado, sobretudo a partir dos 
anos de 1960, servisse de estímulo aos soció-
logos para fazer avançar os estudos diferen-
ciados da sociologia do conhecimento, como 
disciplina científica especial.  

Como sabem, a valorização da educação e 
do conhecimento requeridos pelos públicos 
políticos em ascensão nos anos de 1920 foi o 
que motivou ao notável Karl Mannheim, fun-
dador dessa disciplina i , para promove-la 
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como disciplina diferenciada. Esperavam que 
esse esforço tivesse amplo alcance e repercus-
são mais além dos círculos privilegiados de es-

tudiosos. Mas isso não aconteceu. Havia uma 
projeção do conhecimento como epifenô-
meno. Tal o obstáculo. 

Por demasiado tempo, acreditaram que o os 
fatos de consciência eram um aspecto perifé-
rico que integrava somente os fenômenos cha-
mados de comportamento, como as mudanças 
de crenças, estilos de vida, hábitos culturais; 
alterações essas que, supostamente, não colo-
cariam em risco a estrutura da sociedade.  

Projetavam que a base da vida social, sua in-
fraestrutura, não seria alterada, supostamente, 
pelo peso do saber, mas, pelo contrário, aposta-
vam que qualquer alteração no âmbito da cons-
ciência e do conhecimento conformaria ou refle-
tiria uma expressão da mudança nas relações de 
produção, na economia e na história econômica.  

Tal crença releva dos falsos problemas da 

sociologia do século XIX, notadamente a falsa 
alternativa entre sociologia ou filosofia da his-
tória, confusão absolutamente inadmissível, 
haja vista a capacidade da sociologia para al-
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cançar perfeitamente por si só a situação pre-
sente da sociedade sem precisar de outra disci-
plina para isso ii.  

Se tiverem em conta a linguagem, a inter-
venção do conhecimento e o direito espontâ-
neo verão que a consciência faz parte das for-
ças produtivas em sentido lato e desempenha 
um papel constitutivo nos próprios quadros 
sociais (Nosotros, grupos, classes, sociedades). 
Conforme descreveu Saint-Simon, existe cor-
respondência entre estrutura social, produção 
econômica, propriedade, regime político, 
ideias intelectuais e morais iii. 

Os fatores extra-lógicos 

Sem embargo, é possível constatar a imbri-
cação dispersa da sociologia do conheci-
mento enriquecendo as inúmeras e esclarece-
doras análises sistemáticas das novas classes 
médias como quadros sociais, difundidas nos 
anos de 1960. Basta consultar a bibliografia 
pesquisada à época iv .  

Por outro lado, em face de um formalismo cul-
tivado nos meios epistemológicos, que exagera 
como necessário o postulado da refutabilidade de 
todo o conhecimento científico v, admitiu-se a so-
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ciologia do conhecimento para negar sua rele-
vância pedagógica como conhecimento científi-
covi. Em contrapartida, é inegável a existência de 

fatores objetivos que condicionam o conheci-
mento científico e devem ser examinados criteri-
osamente por razões de positividade. 

A constatação de que os fatores extra-ló-
gicos do conhecimento, tais como os contex-
tos culturais e os determinismos sociais e 
sociológicos devem ser examinados com 
profundidade, revela um posicionamento 
preliminar do sociólogo que foi posto em 
destaque por C. Wright Mills vii. 

 Para avançar nesse caminho, sociólogos no-
táveis chamaram atenção para a inserção da 

psicologia coletiva na sociologia, contando in-
clusive as contribuições de Durkheim e Marx viii. 

Nessa linha de pesquisa, chegam à auto-
nomia relativa dos níveis simbólicos da rea-
lidade social (os níveis intermediários entre 
a infra e as superestruturas2, isto é, os pata-

2  Não devem reduzir ao nível da ideologia as obras de civilização 

como o direito, a moral, o conhecimento. As superestruturas 

implicam os graus de cristalização, de estruturação e de 

organização da vida social que podem entrar em defasagem, 
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mares de realidade social - “paliers”), inclu-
indo o nível dos valores, das mentalidades e 
mais amplamente das obras de civilização.  

Orientação crítica 

Como sabem, a relevância da autonomia 
simbólica torna-se mais decisiva no estudo 
das estruturas a partir dos tipos de sociedades 
que engendram o capitalismo (séculos XVII e 
XVIII, incluindo a época do Iluminismo), onde, 
malgrado o advento do maquinismo, o peso 

do saber para o equilíbrio do conjunto não 
pode ser minimizado.  

Daí, se impõe o reconhecimento dos níveis 
múltiplos de realidade social, com a inserção 
da psicologia coletiva (psiquismo, mentalida-
des) impulsionada junto ao fato do conheci-

mento em correlações funcionais com os 

quadros sociais.  

A sociologia contra o eudemonismo 

Para o sociólogo, o estudo do direito, da 

vida moral, do conhecimento pode ter lugar 

desequilíbrio e até em contradição com os elementos 

espontâneos desta, resultando, pelo concurso de ideologias 

falazes, na ameaça de dominação e sujeição que pesa sobre as 

coletividades e os indivíduos.   
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unicamente a partir dos fatos sociais e não 
por imposição de um absoluto.  

Émile Durkheim assinalou a indispensabi-
lidade da sociabilidade humana no conheci-
mento e constatou que “as categorias lógicas 
são sociais em segundo grau… não só a socie-
dade as institui, mas constituem aspectos di-
ferentes do ser social que lhes servem de 
conteúdo…3 O ritmo da vida social é que se 

encontra na base da categoria do tempo; é o 
espaço ocupado pela sociedade que forneceu 
a matéria da categoria do espaço” ix. 

Ainda no começo do século vinte, após a 
obra do mesmo Emile Durkheim intitulada 
“De la Division do Travail Social” x , torna-se 

marcante o posicionamento do sociólogo 
não somente contra o então prestigiado uti-
litarismo doutrinárioxi, reforçado nos meios 
progressistas depois de Jeremy Bentham 
(1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873), 

3  Lembrem que não somente a capacidade em distinguir as 

semelhanças e as diferenças constitu um fato social básico, mas 

também é básico o reconhecimento coletivo de que as relações 

de aproximação ou afastamento com os outros são feitas de 

semelhanças e diferenças, o que  confirma a constatação de 

Durkheim de que as categorias lógicas, como o princípio da 

identidade e do terceiro excluído, são sociais em segundo grau. 
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mas igualmente contra o eudemonismo e 
toda a imposição lógica de um absoluto es-
tranho aos fatos sociais. 

Como sabem, as doutrinas eudemonistas es-
peculam sobre um conteúdo moral suposto 
unitário e imediato, na idêntica medida em que 
as mesmas buscam em uma contemplativa na-
tureza humana um absoluto para a vida moral, 
com imposição lógica aos fatos sociais e às ma-

nifestações particulares da sociabilidade: tais 
as doutrinas do que é “útil”, do que é “técnico”, 
do que dá “prazer” (hedonismo).   

Por sua vez, Durkheim sabia que o critério 
da utilidade constitui a base dos valores econô-
micos. Sem embargo, fez oposição à pretensão 

utilitarista em reduzir o valor de uma norma 
unicamente a sua utilidade como critério de fe-
licidade para o maior número. Ademais, foi 
firme em repelir a projeção de "utilidade" 
como um absoluto, como critério último das 
ações humanas e base mensurável de análise 
das questões políticas, sociais e econômicas.  

Por essa razão, devem distinguir entre men-
talidade utilitária e utilitarismo doutrinário. 
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Diferente deste último, que é uma doutrina 
eudemonista, na mentalidade utilitária as ati-
tudes são afirmadas em relação à qualidade 

pela qual os objetos revelam serventia econô-
mica. Essa mentalidade integra a visão de soci-
edade como constituída por indivíduos para a 
realização de fins que são primariamente indi-
viduais. Daí a proximidade com o atomismo so-
cial e a imagem de que “não existe tal coisa cha-
mada sociedade”, projetada pelos neoliberais 
em sua prioridade mercatória. 

Matéria deste trabalho 

Na trilha da orientação básica da sociologia, 
contrária ao eudemonismo, a matéria deste 

trabalho é a crítica a certos efeitos subordi-

nantes da tecnificação do saber, tomada esta 

como aspecto da estrutura de classes.  

Desta forma, elabora em especial uma crí-

tica sociológica aplicada em oposição à pri-

mazia da lógica sobre a consciência coletiva, 
já preliminarmente comentada no final 
do Texto 01 desta obra em seis textos. (Veja 
adiante o Plano da Obra). 
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Como sabem, a imposição da primazia da 
lógica é uma projeção de setores tecnocráti-
cos com forte tendência à hegemonia cultural 

que acontece na esteira da notada influência 
do conhecimento técnico associado à tecno-
logia 4. Sem embargo, a primazia da lógica é 
questionada pela atitude de oposição socioló-
gica ao utilitarismo doutrinário.  

Mas não é tudo. Por extensão, este trabalho 

põe em questão inclusive as orientações que 
aceitam um absoluto normativo sobre a reali-
dade social, com foco nas refutadas teorias 
formalistas que, ao aplicar a separação de aná-
lise estrutural e análise histórica, acolhem axi-
omas doutrinários tirados da filosofia social, 
como é o caso da persistente teoria de coação 
ou conflito xii, muito influente no século vinte.  

Propósito pedagógico 

O propósito aqui agasalhado é o mesmo do 
Texto 01: contribuir com a revalorização 
pedagógica da colocação do conhecimento 

4 A técnica não se limita só ao conhecimento da manipulação da 

matéria nem se identifica à tecnologia, pois não comporta a 

exclusividade das competências tecnológicas. 
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em perspectiva sociológica, mediante obser-
vações de leitura e interpretação, elaboradas 
em comentários com teor crítico no sentido 

esclarecido por Bachelard, de que "o determi-

nismo é precisamente o objeto de uma discussão” xiii.  

De modo especial, se tem em vista equaci-
onar e solucionar o problema do coeficiente 

existencial do conhecimento, bem como es-
tudar os tipos sociológicos de sistemas cog-

nitivos. Lembrem que a equação existencial 
é positiva porque chama atenção para os fa-

tores extra-lógicos do conhecimento, tais 
como os contextos culturais e os determinis-
mos sociais e sociológicos, já mencionados.  

Aliás, em face de opositores fechados no ar-
gumento falacioso de que as condições sociais 
não influiriam na veracidade das proposições, 
Wright Mills afirma então incumbir-lhes indi-
car quais são as condições de que a veracidade 
depende realmente xiv.  

A maior sequência dos comentários reuni-
dos nos vários textos de que o presente 
Texto 02 é parte, versa sobre o posiciona-
mento dos opositores à esta disciplina, ao 
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mesmo tempo em que os comentários repe-
lem, em contrapartida, o preconceito contra 
a sociologia do conhecimento. 

Finalmente, cabe relembrar que a elabora-
ção da obra se faz em volta de quatro eixos 
principais seguintes:  

 O problema sociológico do im-
pacto da tecnificação; 

 A indispensabilidade da psico-
logia coletiva nos estudos sobre o 
conhecimento;  

 O reconhecimento da variação do sa-
ber como fato positivo;  

 Caráter igualmente positivo da in-
fluência dos simbolismos e mitolo-
gias para os sistemas cognitivos. 

 Esperam que as informações, análises e os 
conteúdos sociológicos resultantes deste en-
saio despertem no leitor benevolente maior in-
teresse para prosseguir suas incursões nessa 
disciplina desafiadora que é a sociologia e, ao 

chegar no final deste livro, encontre ele na ori-
entação diferencial aqui desenvolvida um ca-
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minho de reflexão consistente para contra ar-
restar os efeitos atomizadores das posições es-
tranhas à defesa da sociabilidade humana.  

 

*** 

 

 

Etiquetas: coeficiente, compreensão, comu-

nicação, conhecimento, conjunto, consciência, 
correlações, desenvolvimento, determinismos, 
dialética, estrutura social, experiência humana, 
explicação, hierarquias múltiplas, ideologia, juí-
zos, liberdade humana, mentalidade, obras, pata-
mares, pluralismo, produção, psicologia coletiva, 
psiquismo, quadros sociais, realidade social, re-
gulamentações sociais, símbolos sociais, siste-
mas cognitivos, sociabilidade, sociologia, tecnifi-
cação, tecnocratização, tecnologia, variabilidade. 

 

 Rio de Janeiro, Agosto de 2013 - Jacob (J.) Lumier   
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A Tecnologia, a indústria cultural e 
o paradigma 

 

Quando falam de um novo paradigma de 
construção do conhecimento, não devem exal-
tar o fato de que as tecnologias de comunica-
ção e informação possibilitem ao conheci-
mento técnico ser construído em seus conteú-
dos lógico-numéricos pelas próprias ferra-
mentas tecnológicas, nem que as tecnologias 
sejam construídas pelas próprias tecnologias 
(os computadores constroem computadores, 
robôs constroem robôs).  

Trata-se simplesmente de que, ao que-
brar-se o elo convencional em torno da fun-
ção de fazer o conhecimento / informação / 
mensagem chegar ao consumidor, a difusão 
desse conhecimento disponibilizado na in-
dústria cultural passa a sofrer os efeitos das 
redes de redes, de tal sorte que o comparti-
lhamento do conhecimento disponibilizado 
tem sido a base da inovação e da produção de 
novos conhecimentos. 
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A noção de construção passa a ter o sen-
tido preciso de que o conhecimento / infor-
mação / mensagem não é mais imposto desde 
cima pela indústria cultural, mas o usufruto 
do mesmo, como conteúdo impresso, gra-
vado socialmente, ou comunicado, resulta do 
círculo dos administradores e usuários das 
novas tecnologias da informação, sobretudo 
do compartilhamento e das trocas entre os 
particulares, incluindo notadamente as no-
vas redes de redes P2P xv . 

Admite-se, então, que esse conhecimento / 
informação / mensagem assim difundido e 
desfrutado em redes de redes, introduz novas 
referências para a compreensão dos papéis so-
ciais na indústria cultural.  

 Por sua vinculação direta aos meios tecno-
lógicos de difusão da informação, ou como ex-
tensão desses meios, sobretudo pela magnitude 
do seu volume e rapidez, tais conhecimentos 
em redes adquirem um valor econômico pró-
prio que anteriormente não se verificava xvi.  

Tal a razão pela qual alguns assinalam a im-
portância de uma “noção tecnológica do conhe-

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO –  

http://ssfrjbrforum.wordpress.com/ 



29            Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 02 

©2013 by Jacob (J.) Lumier 

cimento” e sugerem que a sociologia do conhe-
cimento deveria concentrar-se primordial-
mente nos aspectos vinculados ou diretamente 
impulsionados pela tecnologia, como o desen-
volvimento das habilidades tecnicizadas.  

 

*** 

A neurociência não alcança a visualiza-
ção dos fatos mentais tais como a simbo-
lização ou o aprendizado. Vê somente os 
correlatos fisiológicos, isto é, aquilo que 
acontece no organismo enquanto os pro-
cessos mentais se desenrolam. 

Ciências da cognição ou sociologia  

Certamente, essa sugestão visando redire-
cionar 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 visualizar o fun-
cionamento do cérebro, a neuropsicologia se-
ria capaz de visualizar os processos mentais 
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ou, pelo menos, exercer uma observação muito 
próxima disso. Tal o engano desejado.  

Em realidade esse desiderato não se veri-
fica. Os processos mentais não podem ser di-
retamente observados, mas apenas constata-
dos por inferência e de modo retroativo. A 
neurociência não alcança a visualização dos 
fatos mentais como a simbolização ou o 
aprendizado, mas somente de seus correla-
tos fisiológicos, observa somente aquilo que 
acontece no organismo enquanto os proces-
sos mentais se desenrolam.  

Como sabem, o fim da psicologia é a descri-
ção, a explicação, a previsão e o controle do 
desenvolvimento do seu objeto de estudo. Se 
os processos complexos como a simbolização 
ou o aprendizado, incluídas as operações lógi-
cas, não podem ser diretamente observados 
como disse, mas apenas inferidos, torna-se o 
comportamento de um indivíduo o alvo prin-
cipal dessa descrição, explicação e previsão. 

Por sua vez, a sociologia encontra-se em 
medida de oferecer um estudo científico do co-
nhecimento bem mais completo do que não po-
deriam fazê-lo as orientações reducionistas. 
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Nestas, deixa-se de lado o fato de que não há 
comunicação fora do psiquismo coletivo en-
quanto que, em sociologia é básico que ne-
nhuma comunicação pode ter lugar fora do 
psiquismo coletivo: as consciências individu-
ais não se afirmam isoladamente, mas são in-
tercomunicadas.  

 

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. 

 

De maneira semelhante, todo o conheci-
mento é comunicável mediante os mais diver-
sos simbolismos sociais, incluindo a língua de 
um povo, de tal sorte que a existência dos co-
nhecimentos coletivos e suas hierarquias ou 
sistemas é preponderante em sociologia.  

De maneira diferente das mencionadas "ci-
ências da cognição", o sociólogo realista ela-
bora sua mirada seguindo o ensinamento de 
Émile Durkheim (1858 – 1917) que, juntamente 
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com os colaboradores da revista L'Année socio-

logique fundada em 1898, já na primeira metade 
do século XX, colocou em relevo a existência 
de memórias coletivas múltiplas, acentuando 
que as consciências individuais se revelam 
deste modo interpenetradas.  

Em debate com Gabriel Tarde (1843 – 
1904), ao insistir que não se pode desco-
nhecer a descontinuidade e a contingência 
que diferenciam as esferas do real, 
Durkheim ele próprio se posiciona sobre a 
referência das funções cerebrais na vida da 
consciência, deixando claro sua recusa em 
reabsorver a consciência coletiva nas cons-
ciências individuais xvii.  

Quer dizer, tomando base na diferenciação 
das esferas do real, os sistemas cognitivos são 
pesquisados a partir dos tipos de sociedades 
globais, e são decompostos segundo as classes 
do conhecimento que, por sua vez, podem ser 
(a) mais profundamente implicados na reali-
dade social – o conhecimento perceptivo do 
mundo exterior, o conhecimento de outro e o 
conhecimento de senso comum, estudados 
nesta sequência; (b) menos espontaneamente 
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ligadas aos quadros sociais, cuja ligação funci-
onal requer o diálogo e o debate: como é o caso 
para o conhecimento técnico, o conhecimento 
político, o conhecimento científico e o conhe-
cimento filosófico. 

O conhecimento perceptivo do mundo ex-
terior é privilegiado e dá conta das perspecti-
vas recíprocas sem as quais não há funções es-
tritamente sociais, enquanto os demais conhe-
cimentos já são classes de conhecimento par-
ticular, já são funções correlacionadas dos 
quadros sociais e pressupõem aquele conheci-
mento perceptivo do mundo exterior. 

Onde se verifiquem as classes do conhe-
cimento mais profundamente implicadas na 
realidade social – o conhecimento percep-
tivo do mundo exterior, o conhecimento de 
outro (do que não é a mesma pessoa, o dife-
rente) e o conhecimento de senso comum – 
descobre-se a simples manifestação dos te-
mas coletivos: os Nós (Nosotros), os grupos, 
as classes sociais, as sociedades. 

Daí o saber como controle ou regulamen-
tação social: obstáculo ao avanço real desses 
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temas de que tomamos consciência; constrin-
gente como aquilo que suscita os esforços e 
faz participar no real, levando desse modo à 
configuração da funcionalidade dos quadros 
sociais como reciprocidade de perspectivas, 
aos quais são essas classes de conhecimento 
as mais espontaneamente ligadas. 

  Assim, por exemplo, quando formulamos 
em palavras o conhecimento de um Nós (No-
sotros) do qual tomamos consciência como 
tema coletivo (apreendido ou vivenciado e 
percebido na base implícita de sua formula-
ção em sintaxe), verificamos, neste caso, um 
obstáculo ao avanço real da experiência hu-
mana vivida, obstáculo surgido por força da 
objetivação pela linguagem conceitual, que 
contém o fluxo daquela experiência.  

Tal o exemplo do saber como fato social 
assinalado em termos didáticos, sendo a 
este aspecto da condição humana que o so-
ciólogo chama regulamentação ou controle 
social pelo saber, acentuando a eficácia do 
conhecimento na realidade social xviii.   
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As categorias lógicas são sociais  

As mencionadas ciências da cognição 5, por 
exemplo, ao imporem a redução imprópria da 
comunicabilidade, confrontam-se à impossi-
bilidade em esclarecer a ligação das operações 
lógicas ao conhecimento propriamente hu-
mano, do qual fazemos a experiência quando 
dialogamos e enunciamos juízos, avaliações, 
reflexões, temas.  

A comunicabilidade torna possível tal liga-
ção. Desta forma, considerando que, no psi-
quismo coletivo, tem lugar uma fusão prévia 
das consciências (assegurando a mesma signi-
ficação aos signos e aos símbolos, como, p.ex., 
nas palavras de uma língua), nota-se que o psi-
quismo interpessoal ou intergrupal implica o 
psiquismo individual e o psiquismo coletivo. Se 
esse psiquismo interpessoal é afirmado em suas 
manifestações na comunicação, nenhuma co-

municação pode ter lugar fora do psiquismo 

coletivo. Ao mesmo tempo, são os psiquismos 
individuais que comunicam – o que supõe sua 

5 Para informação básica, veja “Cognition”, na Wikipedia. 

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO – 

 http://ssfrjbrforum.wordpress.com/ 

                                                           



36            Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 2 

©2013 by Jacob (J.) Lumier 

diferenciação tanto quanto sua fusão. Daí a re-
levância das constatações sociológicas de 
Émile Durkheim (1858-1917), já destacadas e 
agora repetidas, que assinalam a indispensabi-
lidade da sociabilidade humana no conheci-
mento, seguintes: “as categorias lógicas são so-
ciais em segundo grau… não só a sociedade as 
institui, mas constituem aspectos diferentes do 
ser social que lhes servem de conteúdo… 6  O 
ritmo da vida social é que se encontra na base 
da categoria do tempo; é o espaço ocupado pela 
sociedade que forneceu a matéria da categoria 
do espaço; fora a força coletiva que criou o pro-
tótipo do conceito de força eficaz, elemento es-
sencial da categoria de causalidade… O con-
ceito de totalidade é, afinal, a forma abstrata do 
conceito de sociedade”xix.  

O posicionamento de que qualquer tenta-
tiva em estudar o conhecimento para-além 
das simples funções lógicas e cerebrais não 
passaria (a) de mera ideologia e (b) careceria 
de alcance científico projeta uma crença que 
menospreza o alcance dos simbolismos no 

6 Veja anteriormente nota de rodapé número 3. 
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conhecimento e, por esta via, deixa ver o des-
conhecimento das teorias de consciência 
aberta às influências do ambiente.  

Embora a imitação tenha procedência na 
consciência coletiva, predomina nesta última 
a oposição sociológica entre fusão ou interpe-
netração das consciências e a sua simples inte-
ração ou interdependência.  

Ademais, o fenômeno essencial da psico-
logia coletiva e que a insere no domínio da 
sociologia é a imanência recíproca e a dialé-
tica entre as consciências coletivas e as cons-
ciências individuais. A psicologia interpes-
soal é parte do problema da formação de um 
sentimento coletivo. 

Portanto, seria ilegítimo designar por imi-
tação a submissão aos modos e aos costumes, 
assim como a participação na efervescência 
coletiva. Ambos os casos tratam de manifesta-
ções da consciência coletiva.  

Além disso, é equivocado confundir e re-
duzir os símbolos sociais ao domínio da ide-
ologia, confusão já questionada em relação 
ao behaviorismo, cujas explicações do com-
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portamento tomado à margem de toda a im-
plicação simbólica conduzem às conclusões 
mais absurdas quando aplicadas às situa-
ções humanas e sociais.  

Vale dizer, muito além da ideologia, a so-
ciologia ultrapassa o estudo das representa-
ções ou funções representativas e nem de 
longe pretende estabelecer os conteúdos 
cognitivos em relação às justificativas ideo-
lógicas, sejam elas quais forem.  

Aliás, a sociologia dispõe de critérios ope-
rativos para desdogmatizar seus “conceitos” 
ou quadros operativos de análise e explica-
ção. Mostra-se igualmente capaz de negar 
operativamente qualquer pré-ajuizamento 
em relação aos conteúdos cognitivos que, 
sem embargo, se propõe abarca-los em con-
juntos a partir da distinção dos vários gêne-
ros do conhecimento que, por sua vez, dife-
rencia como disse em classes, ao decompor 
os sistemas cognitivos igualmente abarcados 
em conjuntos a partir dos tipos de socieda-
des globais que atravessam a história. 

O estudo científico busca a previsão dos fe-
nômenos, seus determinismos, e a sociologia 
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desenvolve o estudo científico do conheci-
mento como fato social.   A variação do conhe-
cimento em função dos quadros sociais pode 
ser verificada em modo empírico (os coeficien-
tes sociais do conhecimento) e constitui um 
critério científico seguro que dispõe a sociolo-
gia para verificar um conhecimento humano. 
Daí insistir em descrever as variações do saber 
em função dos quadros sociais para descobrir 
os sistemas cognitivos atualizados nesses qua-
dros sociais e as tendências cognitivas que 
lhes correspondem.  

Além disso, 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 estu-
dar os sistemas cognitivos existentes e de-
compô-los em hierarquias de classes e formas 
de conhecimento.  

Se o conhecimento não é separado dos sim-
bolismos sociais (“mitologia”), podemos notar 
finalmente, em consequência, que, para a com-
preensão dos sistemas cognitivos, se impõe o 
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estudo do coeficiente existencial do conheci-
mento – incluindo os coeficientes humanos 
(aspectos pragmáticos, políticos e ideológi-
cos) e os coeficientes sociais (variações nas re-
lações entre quadros sociais e conhecimento).   

***  

Tecnificação e Sociologia 

Seja como for, é certo que nas engrenagens 
da realidade em que a sociologia descobre os 
determinismos sociais não estão excluídos os 
traços do capitalismo organizado e dirigista 
notado na segunda metade do século XX, tais 
como a sujeição dos homens e dos grupos às 
máquinas, a destruição das estruturas sociais e 
das obras de civilização por técnicas cada vez 
mais independentes.  

Tanto mais que a Era da automatização e 
das máquinas eletrônicas dá primazia lógica 
ao conhecimento técnico em um grau tal que 
“todas as outras manifestações do saber são 
influídas ao ponto de tecnificar-se tanto 
quanto possível” xx. 

As próprias ciências humanas são compro-
metidas gravemente com as gigantescas or-
ganizações de sondagens da opinião pública, 
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de estudos de mercado, etc. as quais apenas 
se limitam à mecanização e à tecnificação das 
"relações humanas” e dos problemas reais 

que suscitam a vida mental e a vida social atu-
ais, com o objetivo de subordiná-los aos es-
quemas prefixados, muito ao gosto dos defen-
sores da lógica simbólica que espelhados em 
Wittgenstein tecnificam a filosofia.  

 

A união "conhecimento técnico / conheci-

mento científico" não se produziu efetiva-
mente até o século XX. 

  

Lembre-se entre parêntesis que, depois da 
tecnificação avançada da filosofia introduzida 
pelo “Tractadus Logico-Philosophicus”, de 
Wittgenstein, o leitor de filosofia viu-se obri-
gado a saber manejar uma combinatória prévia 
com mais de trinta símbolos de uma “sintaxe 
lógica” só para acessar as proposições e come-
çar sua leitura do texto. Sem o conhecimento 
antecipado dessa técnica especialíssima de 
enunciação, torna-se impossível ao leitor de 
Wittgenstein entrar em contato com a filosofia 
e com a investigação do objeto oculto de que se 
ocupa toda a ciência xxi.  
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Essa tendência para a tecnificação da filoso-
fia deve ser situada no quadro da tecnocracia. 

O sociólogo se opõe com firmeza ao diri-
gismo e à tecnocratização não só como pro-
cesso que interfere nos conhecimentos e nos 
controles sociais da produção, mas repele 
igualmente a tecnocratização que atinge as re-
lações humanas nas organizações.  

O sociólogo põe em questão a primazia da ló-
gica na concepção e no modo de intervenção 
dos programas de melhoramento organizacio-
nal. Há, nestes últimos, um desejo de manipu-
lar o conhecimento já aplicado nas sintaxes em 
vigor social, em uso nas ambiências onde as 
práticas gerenciais se desenvolveram e foram 

assimiladas no histórico dos planejamentos 
(como acervo de procedimentos).  

Vale dizer, a tecnificação dos controles que 
atinge as relações humanas nas organizações 
visa desmontar as sintaxes existentes para 
impor os esquemas previamente definidos 

em presumidas teorias administrativas. Se 
exige do grupo a submissão aos mapeamen-
tos previamente definidos e muitas vezes es-
tranhos aos vocabulários operativos em uso. 
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O que caracteriza esses programas é que 
são aplicados não só como intervenções exó-
genas e de cima para baixo, mas é o fato de 

que os mesmos deixam de lado a possibili-
dade de vincular suas intervenções ao desen-
volvimento espontâneo das expectativas. 

Nesse sentido, tendo por objeto a condição 
humana como regida pelos determinismos ci-
entíficos (inclusive os sociais), a sociologia 

faz par com o existencialismo de diferentes 
tendências, na medida em que o existencia-
lismo constituiu uma tentativa de resistência 
em nome do Eu, do outro e das coletividades 
concretas à tecnificação da filosofia. 

Posicionamento realista 

Mas não é tudo. Para alcançar um posiciona-
mento realista sobre a questão da tecnificação é 
preciso ter em conta que o aperfeiçoamento do 
conhecimento técnico levando ao maquinismo 
se encontra em relação direta não com as aquisi-
ções 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” xxii de que não 
são as invenções técnicas as que tiveram por 
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resultado a profusão de fábricas, mas, pelo con-
trário, fora a divisão do trabalho técnico nas 
grandes fábricas cada vez mais numerosas a 

que criou a necessidade de técnicas mecaniza-
das, e provocou assim a introdução das máqui-
nas, tal como confirmado pelo estudo das téc-
nicas industriais dos séculos XVII e XVIII.  

 A união interligando conhecimento técnico 
e conhecimento científico não se produziu efe-

tivamente até o século XX, e verificou-se so-
mente no setor limitado da tecnologia, envol-
vendo o grau superior dos “experts" e dos en-
genheiros. Foi somente a partir da metade do 
século XX que o conhecimento técnico come-
çou a dominar o conhecimento científico e a re-
servar-lhe um papel subalterno. 

A mediação dos atos coletivos 

 

A equação existencial é positiva porque 

chama atenção para os fatores extra-lógicos do 
conhecimento. 

 

O estudo sociológico dos determinismos so-
ciais não se confunde como disse à tecnificação. 
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É descrição da realidade social em seus proce-
dimentos genéricos de integração, e não racio-
nalidade do desejo de manipular a natureza ou 
os homens, como na técnica.  

Tendo em conta que os mitos e os símbo-
los sociais (no sentido etnológicoxxiii) reve-
lam-se na realidade social os intermediários 
positivos indispensáveis do conhecimento 
(Gurvitch), tal estudo tem por critérios ne-

cessários (a) a condição humana; (b) o do-
mínio das significações, dos símbolos, das 
ideias e valores, dos atos mentais (intui-
ções, juízos, avaliações).  

Em favor da positividade da equação exis-
tencial no fundamento do determinismo em 
sociologia, C. Wright Mills constatou a ocorrên-
cia de fatores extra-lógicos como intervindo e 
influindo na validade do pensamento de uma 
elite técnico-científica ou de pensadores indi-
viduais, e não só assinalou tratar-se de uma si-
tuação de fatos, mas reconheceu uma realidade 
objetiva interessando à sociologia como disci-
plina determinística xxiv.  

Aliás, a demanda por uma sociologia do co-
nhecimento foi nitidamente ressentida pelos fi-
lósofos da cultura científica e tecnológica, como 
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o conhecido polemista Leszek Kolakowski 
(1927–2009), que identifica um “coeficiente da in-
tenção humana valorativa”, mas, sem aprofundar 

essa subjetividade, vê somente duas funções so-
ciais do mito (em sentido etnológico), a saber: a 
função de defesa contra a inquietude e a de opo-
sição a essa função xxv. 

 

 

Os mitos e os símbolos sociais revelam-se na 
realidade social intermediários positivos indis-
pensáveis do conhecimento. 

 

Posto que a mediação dos atos coletivos 

precipita a coincidência dos quadros soci-

ais e dos quadros de referência, para o so-
ciólogo com mirada diferencial, a colocação 
do conhecimento em perspectiva sociológica 
é interveniente na base das interpretações 
das ideias e valores coletivos.  

Isto significa que as ideias e os valores só 

se deixam ser acessíveis de modo efetivo 
através dos atos coletivos 7 unicamente.  

7 Diferenciados das condutas efervescentes e das atitudes, os 

atos coletivos (inclusive as intuições, os juízos, as avaliações) são 
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Deste ponto de vista, a aplicação da visão 
de conjunto com a colocação do conheci-
mento em perspectiva sociológica – viabili-

zada por essa mediação dos atos coletivos – 
expressa a coincidência dos quadros sociais 
e dos quadros de referência, sejam referên-
cias lógicas ou estimativas, de juízos cogniti-
vos ou de atitudes morais.  

Lembrem que, por ser a realidade de al-

guém, por atualizar uma subjetividade cole-
tiva (aspiração aos valores), a realidade so-
cial guarda uma contingência original 

xxvii

xxvi . 
Por essa razão os determinismos sociais que 
lhe dão consistência operam nos tempos de 
uma coerência-contingente .  

Desta sorte, a coincidência dos quadros so-
ciais e dos quadros de referência não é um azar 
(hazard), mas um acontecimento sociológico, 
um evento sui generis dos tempos sociais xxviii. 

focos de efetividade da vida social que não permanecem 

objetivados nas obras de civilização, de maneira igual ao desejo 

(que é uma tendência para a realização das obras) e à vontade 

(a qual, por sua vez, mais não é do que a mesma tendência 

acompanhada da consciência). Daí a realidade em ato, em vias 

de se fazer.  
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É com base nessa “coincidência” que se 
podem estabelecer as correlações funcionais 
como procedimento de verificação dos de-

terminismos sociais. Neste sentido, o rea-
lismo relativista sociológico ajusta-se à dia-
lética complexa de que, tendo em vista o pen-
samento probabilitário, comentou o filósofo 
Gastón Bachelard, ao sustentar que temos 
necessidade de mudar o real de lugar, e que a 
função realista é cada vez mais móvel: as re-
voluções frutuosas do pensamento científico 
são crises que obrigam a uma “reclassifica-
ção profunda do realismo”xxix. 

Trata-se de uma questão de afirmação do 
compromisso com a explicação (teoria de-
terminística) que nos leva à sociologia do 
conhecimento.  

Tais ideias e valores assim como os juízos 
cognitivos são questões de fato e não podem 
ser verificados, vividos, experimentados, 
apreendidos, nem afirmados sem a interven-
ção dos atos coletivos.  

As classes de conhecimento - 1 

►Do ponto de vista dos sistemas cognitivos 

em sociologia, merece destaque o estudo das 
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quatro classes de conhecimento menos espon-
taneamente 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 cientí-
fico e o conhecimento filosófico. 

Podemos notar, juntamente com G. Gurvitch, 
que o caráter estrutural específico dos conhe-

cimentos se manifesta em dois níveis das vari-
ações do saber, seguintes: (a) - tanto pela efe-
tuação de múltiplos coeficientes sociais varia-
dos (caso do conhecimento científico que, em-
bora seja aberto ao público e desinteressado, 
não é conhecimento direto, mas derivado, e 
tem como pressuposição a acumulação, a orga-
nização e o planejamento da pesquisa); (b) - 
quanto pela participação direta dos interessa-
dos em preservar ou em partilhar os segredos 
do conhecimento (caso do conhecimento téc-
nico 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 
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quase sempre com atraso, inserindo-se com re-
tardo nos atos mentais, cognitivos ou não. 

Quer dizer, o conhecimento filosófico se in-
sere muito tarde nos outros conhecimentos já 
obtidos e é caracterizado pelo esforço voltado 
para integrar as manifestações parciais de fa-
tos, não em simples planos de conjunto, mas 
nas totalidades infinitas, que superam o hu-
mano, para justificá-las (exemplo: o mundo dos 
valores na filosofia fenomenológica). 

Portanto, essa classe de conhecimento afirma 
um caráter altivo, distante, esotérico, aristocrá-
tico. 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 comprome-
tido ou engajado, de sorte que a filosofia se cris-
taliza em doutrinas cortantes. 

O conhecimento técnico 

O conhecimento técnico é uma parte consti-
tutiva da práxis e se integra diretamente nas 
forças produtivas. Mas não se limita só ao co-
nhecimento da manipulação da matéria nem se 
identifica à tecnologia. 
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Em relação ao conhecimento técnico, a análise 
sociológica volta-se para evitar os mal-entendi-
dos que estimulam a identificação com a tecno-

logia e para dimensionar a especificidade do co-
nhecimento 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 racio-

nalidade abstrata, assinalando, 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 positi-
vismo vulgar, que equipara o conhecimento 
técnico a um conhecimento científico apli-
cado, que seria caracterizado por sua elabora-
ção e por sua transmissibilidade. 

Em contrapartida, há que sublinhar o cará-
ter irredutível do conhecimento técnico, que é 
um conhecimento sui generis, inspirado e pene-
trado pelo desejo de dominar os mundos da na-
tureza, do humano e da sociedade; desejo de 
manejá-los, manipulá-los, comandá-los, a fim 
de produzir, destruir, salvaguardar, organizar, 
planificar, comunicar e difundir. 
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Portanto, o conhecimento técnico é como 
disse uma parte constitutiva da práxis e se in-
tegra diretamente nas forças produtivas. Mas 

não se limita só ao conhecimento da manipula-
ção da matéria nem se identifica à tecnologia, 
já que é um conhecimento explícito enquanto 
se transmite, e implícito enquanto se exerce 
como habilidade e manipulação, sendo despro-
vido da exclusividade das competências tecno-
lógicas, que são restritas aos seus detentores. 

O domínio do conhecimento técnico é in-
comparavelmente mais vasto que o manejo 
da matéria e, como insiste Gurvitch, abarcam 
todas as manipulações eficazes, as quais, to-
davia, tendem a se independizar e a valori-
zar-se como manipulações precisas, trans-
missíveis e inovadoras. 

 

O conhecimento técnico não se 

identifica à tecnologia. 

 

É na observação das variações dos graus 
do conhecimento técnico dentro de um 
mesmo tipo de sociedade que a análise soci-
ológica ressalta a importância dos segredos 
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técnicos, como critério cognitivo da especifi-
cidade dessa classe de conhecimento. Cons-
tata-se que, na sua distribuição dentro de um 

mesmo tipo de sociedade, os graus mais al-
tos ficam para os “experts”, que são os pos-
suidores dos segredos técnicos, enquanto os 
graus mais baixos são atribuições dos execu-
tantes de ordens recebidas, dos grupos de 
ofício ou dos simples homens.  

É esse caráter específico do conheci-
mento técnico, sua distributividade em fun-
ção dos seus próprios segredos que torna a 
importância do conhecimento técnico desi-
gual e inesperada para os distintos tipos de 
sociedades globais. 

União do conceitual e do empírico 

►Em relação ao conhecimento científico, 

a análise sociológica enfatiza o equívoco das 
pretensões da ciência em ser desvinculada 
dos quadros sociais. O conhecimento cientí-
fico parte de quadros operativos essencial-

mente construídos, justificados pelos resul-
tados conseguidos, que chamam a uma veri-
ficação experimental.  
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A ciência busca a união do conceitual e do 
empírico e, se cultiva a pretensão de ser desvin-
culada, será, talvez, porque é uma classe de co-

nhecimento que tende ao desinteresse, ao “nem 
rir nem chorar” de Spinoza, tende para o aberto, 
à acumulação, à organização e ao equilíbrio. 

Gurvitch observa que o conhecimento cien-
tífico ocupou um lugar predominante no sis-
tema do conhecimento somente nas estruturas 

capitalistas, particularmente as do capitalismo 
competitivo, e que é nas sociedades industriais 
que o mesmo entrou em competição com o co-
nhecimento filosófico e o ultrapassou. 

De acordo com esse autor xxx, em todo o co-
nhecimento científico intervêm os coeficien-

tes sociais do conhecimento, precipitando as 
variações do saber em função dos quadros so-
ciais, variações tanto mais fortes quanto 
maior for o desenvolvimento do próprio co-
nhecimento científico. 

Na apreciação desta situação, se observa, 

inicialmente, que a intervenção dos coeficien-
tes sociais do conhecimento nas ciências exatas 
e nas ciências da natureza pode ser analisada 
sob as quatro linhas seguintes: 
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Primeiro: o coeficiente social do conheci-
mento intervém através da experiência e da ex-
perimentação, que são sempre essencialmente 

humanas e não apenas lógicas, e sofrem a in-
fluência do humano; 

Segundo: o coeficiente social do conheci-
mento intervém também através da conceitua-
ção 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 xxxi.  

Nada obstante, Gurvitch acrescenta como 
exemplos significativos a respeito disto, o se-
guinte: (a) – a correspondência ideológica en-
tre 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 mi-

crofísica 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. 
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Toda a hipótese nova traz a marca da estru-

tura da sociedade em que se elaborou. 

 

Terceiro: o coeficiente social do conheci-
mento intervém através da importância das or-
ganizações privadas e públicas no planeja-
mento da pesquisa científica, importância esta 
que é muito notada, já que, na época da energia 
atômica e da eletrônica, a pesquisa exige labo-
ratórios ou organismos de investigação e expe-
rimentação de muito vasta envergadura, com 
extensão internacional; 

Quarto: os coeficientes sociais do conheci-
mento intervêm através da vinculação que se 
estabelece entre as ciências e a realidade so-
cial. 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 como pode ser 
dominada por elas, os conhecimentos científi-
cos 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. 
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História e 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 os co-
nhecimentos em vista de metas práticas, Gur-
vitch sustenta que aquelas não podem libe-
rar-se de certos coeficientes ideológicos. 

Na história e na sociologia, os coeficientes 
sociais do conhecimento intervêm a duplo tí-
tulo: (a) em vinculação com a organização cres-
cente da pesquisa e com a constituição cada 
vez mais relativista do aparato conceitual ope-
rativo; (b) em vinculação com o tema mesmo a 
estudar – os temas coletivos reais -, pois as so-

ciedades, as classes, os grupos, os Nós (Noso-
tros) estão em movimento dialético e são pene-
trados de significações humanas. 

Desta forma, a sociologia do conhecimento, 
que é capaz de pôr em evidência os coeficientes 
sociais e, desse modo, diminuir a sua importân-

cia, torna-se duplamente solicitada neste 
campo, alcançando a sociologia da sociologia. 

A colocação do conhecimento em perspec-
tiva sociológica tornou-se desta forma um 
fato “transparente” cada vez mais acentuado 
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ao longo dos séculos modernos e definitiva-
mente assimilado na cultura do século XX.  
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 O impacto da tecnificação 
 

 

O sociólogo põe em questão a primazia da ló-

gica na concepção e modo de intervenção dos 

programas de melhoramento organizacional. 

 

A Mentalidade de modernização 

 

 

• Em relação à tecnificação dos 
controles hierárquicos, que atinge 
as relações humanas nas organi-
zações, notam certos programas 
de melhoramento em que preva-
lece a tentativa para desmontar as 
sintaxes existentes e impor os es-
quemas previamente definidos. 
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O sociólogo põe em questão a primazia ló-
gica na concepção e no modo de intervenção 
dos programas de melhoria ou melhora-

mento organizacional. Quer dizer, não é o 
conteúdo desses programas em seus propósi-
tos de benfeitorias que suscitam análise soci-
ológica, nem os Standards ou padrões organi-
zacionais que os inspiram, a título de presu-
midas teorias administrativas. 

Trata-se de algo mais amplo. Do ponto de 
vista sociológico diferencial, nos programas 
de melhoramento organizacional há um de-
sejo voltado para remanejar e manipular o 
conhecimento já aplicado nas sintaxes em vi-
gor social, já aplicado nas maneiras de agir e 
pensar em uso nas ambiências onde as práti-
cas gerenciais se desenvolveram e foram as-
similadas no histórico dos planejamentos 
(acervo de procedimentos).  

Falam aqui de “desejo” e não “vontade” para 
sublinhar que tal desiderato manipulador não 
é necessariamente calculado ou proposital, 
mas decorre em parte do utilitarismo doutriná-
rio, e em parte provém de uma exigência da 
própria automação com seu domínio lógico, 
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que, ambos, compõem a mentalidade de moder-
nização industrial e agroindustrial dominante 
nas hierarquias organizacionais.   

Daí a relevância utilitarista das pesquisas 
ou levantamentos de informações como fer-
ramentas para a tecnificação do saber, e para 
a consequente imposição de esquemas pré-
vios, no molde dos formulários que intervêm 
sobre a compreensão das funções (atribui-

ções, tarefas, hierarquias), e que exige do 
grupo ativo a submissão aos mapeamentos 
previamente definidos e muitas vezes estra-
nhos aos vocabulários operativos em uso, 
contra o que se opõe o sociólogo.  

Lembre-se que, no histórico da sociologia, 

tal orientação diferencial crítica em oposição 
ao utilitarismo doutrinário tem como disse as-
cendência em Émile Durkheim.  

Com efeito. Caso não participasse das ques-
tões públicas e, em sua obra “Da Divisão do Tra-
balho Social” xxxii , não houvesse assumido oposi-

ção sociológica ao utilitarismo doutrinário, an-
teriormente promovido por Jeremy Bentham 
(1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873) que 
gozavam de excepcional prestígio nos meios 
progressistas da época, como se sabe, Durkheim 
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não seria suscitado à descoberta original do 
quadro da sociologia da vida moral, a que che-
gou passando por uma reflexão aprofundada 
junto com a filosofia de Kant.  

Como sabe, fora-lhe essencial sua recusa da 
"utilidade" como critério último das ações hu-
manas e como base mensurável de análise das 
questões políticas, sociais e econômicas. Da 
mesma maneira, ao repelir toda a tentativa em 

estabelecer um absoluto para a vida moral com 
imposição aos fatos sociais, tornou-se igual-
mente indispensável repelir a pretensão utilita-
rista em reduzir o valor de uma norma unica-
mente a sua utilidade como critério de felicidade 
para o maior número.   

 Opulência e Pobreza 

O sociólogo não é somente um concorrente 
para os economistas, os estatísticos ou geren-
tes de programas de órgãos estatais.  

Diferente dos psicólogos e demais profis-
sões liberais, a sociologia revela consciência 

do contraste de opulência e pobreza na for-
mação da sociedade industrial. Daí seu caráter 
crítico. Seu fundador, Henri de Saint-Simon 
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(1760 - 1825), ainda no século XVIII, já susten-
tava que a propriedade privada devia exercer 
funções sociais. Quer dizer, aos sociólogos não 

são reservados privilégios em razão desse 
compromisso em defesa da realidade social 
contra as desigualdades sociais. Neste enfo-
que de Saint-Simon se entende bem que a so-
ciedade seja “uma enorme oficina” chamada a 
dominar, não os indivíduos, mas a natureza, e 
que “a reunião dos homens constitui um 

verdadeiro ser”, mas este ser é um esforço 

simultaneamente coletivo e individual, e é 
igual, recíproca ou paralela sua capacidade em 
"espiritualismo" (psicologia coletiva, conheci-
mento, vida moral, vida do direito, dentre ou-
tros setores das obras de civilização) e em 
"materialismo" (morfologia social, incluindo 
os recursos, equipamentos, ferramentas, en-
fim, a infraestrutura).   

Daí a noção de quadros sociais (incluindo 

os Nós, os agrupamentos sociais particula-

res, as classes, as sociedades globais), como 
níveis na configuração da vida das sociedades 
quanto a sua capacidade igual ou recíproca em 
"espiritualismo" (psicologia coletiva, conheci-
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mento, vida moral, vida do direito, dentre ou-
tros setores das obras de civilização) e em ma-
terialismo (morfologia social, infra-estru-
tura), como disse 8.   

 

A tecnificação em sentido estrito é dife-

renciada como certa maneira de manipu-

lar o conhecimento socialmente efetivo. 

 

É claro que a mirada engajada na realidade 
social é positiva e não significa absolutamente 
fazer propaganda de ideologias partidárias. 

 Há um pluralismo efetivo da realidade so-
cial que escapa a todo o controle prévio. Este 
ponto é irredutível.  

A teoria sociológica é contrária aos esque-
mas impositivos que até hoje a teoria política 
tira de Thomas Hobbes (1588 – 1679) e projeta 
no atomismo social 9.  

8  Gurvitch, G.: “Breve Esboço da História da Sociologia”, in 
Gurvitch et al.: “Tratado de Sociologia - vol.1", trad. Rui Cabeçadas, 
revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964, [da 
pag.51 até págs.98]. 2ª edição corrigida (1ª edição em Francês: 
Paris, PUF, 1957). CF. págs. 57 segs. Op. Cit. 
9 Veja NOTA COMPLEMENTAR 01 à página 118 deste texto.  
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Técnica e Tecnificação 

Ao constatar a técnica como um setor da 
práxis, o sociólogo visa tornar mais precisa a 

descrição da tecnificação, sem reduzir esta úl-
tima a uma projeção do maquinismo e das téc-
nicas mecanizadas, nem confundi-la à técnica 
em seu conjunto.  

O problema atual é a tecnificação do saber 
como regulamentação social que atinge as re-
lações humanas e prejulga a sociabilidade, haja 
vista o estranhamento da pertença de ali decor-
rente. Isto é, o fato de o mundo como signifi-
cado ser transposto “a uma distância muito 
vaga” da vida das pessoas.  

Estranhamento recorrente no âmbito da espe-
cialização sobre o mundo do trabalho em re-
gime capitalista, cuja fórmula foi resumida por 
George Lukacs nos seguintes termos: “... o cida-
dão normal vê sua profissão como se fosse uma 
ruela de uma imensa engrenagem”.  xxxiii.  

Incumbe, pois, ao sociólogo resgatar a re-
alidade social passando em análise a tecni-
ficação imposta aos controles sociais reco-
nhecidos como tais nas ambiências das or-
ganizações complexas. 
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O Plano organizado e o Espontaneísmo  

Todavia, algumas precisões se fazem sentir. 
Há nas produções sociológicas uma noção ex-
tensiva de tecnificação aplicada para designar 
o aprofundamento na utilização das técnicas 
mecanizadas no mundo do trabalho.  

Desta forma, agrupam-se sob o termo tecni-
ficação várias alterações com características 
diferentes, seguintes: 

(a) – as mudanças que incidem sobre a 
força de trabalho, característica do surgi-
mento de inúmeras especializações e funções 
anteriormente inexistentes, com as novas 
exigências de qualificação profissional que 
superam os parâmetros antes validados pelo 
fordismo / toyotismo.  

Passam a requisitar trabalhado-
res flexíveis em sua formação e atuação 
nas empresas, procurando-se valorizar 
o desenvolvimento de competências 
técnicas, culturais e sociais;  

(b) – as mudanças que incidem sobre os atri-
butos técnicos para o desenvolvimento dos 
processos produtivos.  
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Os segmentos industriais ou de servi-
ços passam a necessitar trabalhadores 
capacitados para exercer funções diver-

sificadas no ambiente laboral com agili-
dade no domínio das tecnologias de 
ponta, destreza para manusear máqui-
nas e equipamentos sofisticados; 

(c) – as que incidem sobre a capacidade in-
telectual para dominar os procedimentos de 

gerenciamento desenvolvidos pelos novos pro-
gramas de qualidade e melhoramento dos pro-
cessos de produção.  

Além desse item (c), em realidade, o que in-
teressa mais de perto ao sociólogo como pro-
fissional atuante sobre a tensão do plano orga-

nizado e do espontaneísmo social é a crítica à 
tecnificação dos "controles" ou regulamenta-

ções propriamente sociais (estatuídas ou 
não) xxxiv.  

Como sabem, frequentemente a tecnificação 
do saber no mundo da produção decorre da in-

tervenção dos novos programas de melhora-
mento sobre os procedimentos de coordena-
ção e gerenciamento. 
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Neste sentido, embora pressupondo a su-
bordinação às máquinas que acompanha a in-
trodução, o desenvolvimento pelo taylorismo 

(princípios de padronização e simplificação) e 
o fordismo (aperfeiçoamento da linha de mon-
tagem), e o aprofundamento das técnicas me-
canizadas nas fábricas (incluindo como disse o 
concurso de máquinas eletrônicas), a tecnifica-
ção em sentido estrito é diferenciada como 
certa maneira de manipular o conhecimento 
socialmente efetivo.  

Cabe notar que, em modo especial, o 
termo tecnificação ou tecnicização é igual-
mente aplicado ao conjunto dos equipamen-
tos técnicos utilizados na implantação dos 
sistemas de controle automático da produ-
ção. Desta forma, assinala um aspecto inclu-
ído no estudo da automação na mesma pro-
porção em que pode ter mais espaço no es-
tudo da comunicação social xxxv.  

Sem embargo, a utilização do termo tecnifi-
cação é aqui preferível a tecnicização (mu-
dança de um processo manual para um proce-
dimento técnico ou automação) porque visa a 
pôr em relevo certos efeitos em profundidade 
da “tecnicização”, como a questão da primazia 
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lógica e a imposição do absoluto utilitarista 
sobre as relações humanas. 

Tecnificação e sintaxe 

Como se sabe e nunca é demais repetir, a 
"Era da Automatização e das máquinas eletrô-
nicas" dá primazia lógica ao conhecimento téc-
nico em um grau tal que todas as outras mani-
festações do saber são influídas ao ponto de 
tecnificar-se tanto quanto possível. Isto é, 
tendem a estabelecer símbolos com sintaxes 
lógicas, "linguagens" ou esquemas prévios 
cujo conhecimento passa a ser exigido de 
modo absoluto, como um filtro dotado de in-
dispensabilidade, sem o qual se torna impos-
sível acessar os conteúdos específicos a cada 
gênero do saber.  

Ou seja, a tecnificação das regulamentações 
que atinge as relações humanas nas organiza-
ções complexas, sobretudo visa desmontar as 
sintaxes existentes para impor os esquemas 
previamente definidos.  

Como sabe o sociólogo, a possibilidade de in-
tegrar um programa de melhoramento ao de-
senvolvimento espontâneo é assegurada gra-
ças ao fato comprovado em sociologia de que 
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as expectativas ligam-se ao esforço coletivo 
como tendência à realização antes de se liga-
rem aos papéis sociais, no caso, ligam-se ao his-

tórico dos planejamentos. Ao desprezarem 
esse conhecimento sociológico, os tecnocratas 
aplicadores dos programas de melhoria proce-
dem à imposição de esquemas prévios. 

Desenvolvimento das expectativas 

Desta forma, o sociólogo põe em questão 
como disse a primazia da lógica igualmente na 
concepção e modo de intervenção dos progra-
mas de melhoramento.  

 

O sociólogo desacredita o objetivo de su-

bordinar as relações humanas aos esque-
mas fixados de antemão, e busca resgatar 
a indispensabilidade e a significação das 
ambiências coletivas para equilibrar a 
concepção e o modo de intervenção dos 
programas de melhoramento aplicados 
nas organizações produtivas.  

 

O que conta não é a "cultura dos formulá-
rios", não são as representações de padrões or-
ganizacionais previamente hierarquizados que 
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os inspiram sob o discurso de presumidas teo-
rias administrativas.  

O que caracteriza esses programas é que são 
aplicados não só como intervenções exógenas 
e de cima para baixo, mas sua imposição, isto é, 
o fato de que os mesmos desprezam e deixam 
de lado a possibilidade para vincular suas in-
tervenções ao desenvolvimento espontâneo 
das expectativas. 

Problemas reais e esquemas prefixados 

Seja como for, aquela exigência de esquemas 
prévios é verificada:  

  Quer se trate: dos conhecimen-
tos mais profundamente implicados 
na realidade social – o conheci-
mento perceptivo do mundo exte-
rior, o conhecimento de outro e o co-
nhecimento de senso comum, estu-
dados nesta sequência;   

 Quer se trate, notadamente, dos 
conhecimentos menos espontaneamente 
ligados aos quadros sociais, cuja ligação 
funcional requer o diálogo e o debate: 
como é o caso para o conhecimento polí-
tico, o conhecimento científico e o conhe-
cimento filosófico.  
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Com efeito, depois da tecnificação 
avançada da filosofia, por exemplo, introdu-
zida pelo “Tractadus Logico-Philosophicus" 

(1922), do mencionado Wittgenstein, o lei-
tor de filosofia viu-se obrigado a saber ma-
nejar uma combinatória prévia com mais de 
trinta símbolos de uma complexa sintaxe ló-
gica, só para acessar as proposições e come-
çar a sua leitura.   

Quer dizer, o conhecimento anteci-
pado dessa técnica especialíssima de enuncia-
ção torna-se imprescindível ao leitor de 
Wittgenstein para entrar em contato com a fi-
losofia e com a investigação do objeto oculto de 
que se ocupa toda a ciência.   

As próprias ciências humanas são com-
prometidas gravemente na medida em que 
incorporam como dados reais os resultados 
formais produzidos pelas chamadas organi-
zações de sondagens de supostas expectati-
vas ou de estudos de mercado.  

De fato, quando não projetam as preferên-
cias subjetivas em lugar de expectativas e se 
lançam para prever ou comportamentos estan-
dardizados, ou alternativas preestabelecidas e 
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recorrentes, tais organizações de ordinário to-
mam as opiniões coletivas que são sempre in-
certas e flutuantes como se fossem por elas 

mesmas indicadores finais das disposições para 
agir em conjunto, sem com isto levar em conta 
os coeficientes de discordância diferenciados 
entre as opiniões exprimidas nas pesquisas  di-
tas de “opinião pública” e as atitudes reais dos 
grupos, verificadas a-posteriori xxxvi.  

Daí, ao não buscarem as atitudes coletivas 
reais, aquelas organizações apenas se limitam 
a impor sintaxes lógicas, esquemas previa-
mente concebidos, e, com isto não apenas as 
inibem, mas procedem à manipulação das sin-
taxes existentes. Quer dizer, elas promovem a 
mecanização das funções e a tecnificação das 
relações humanas e dos problemas reais que 
suscitam a vida mental e a vida social atuais, 
subordinando-os aos esquemas prefixados. 

A mirada diferencial 

Certamente, não se trata aqui de um posici-
onamento contra a tecnificação, nem se pensa 
em defender aqui o argumento ingênuo de que 
a vida não é lógica, mas se trata de desenvolver 
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a mirada diferencial da sociologia do conheci-
mento. Como ensina Durkheim, para o soció-
logo o que importa é que mesmo ideias tão abs-

tratas como as de tempo e de espaço estão, a 
cada momento da sua história, em relação ín-
tima com a estrutura social correspondente. 

Como já foi aqui assinalado (nunca é demais 
repetir), “as categorias lógicas são sociais em 
segundo grau...10 não só a sociedade as institui, 

mas constituem aspectos diferentes do ser so-
cial que lhes servem de conteúdo... O ritmo da 
vida social é que se encontra na base da cate-
goria do tempo; é o espaço ocupado pela soci-
edade que forneceu a matéria da categoria do 
espaço; fora a força coletiva que criou o protó-
tipo do conceito de força eficaz, o elemento es-
sencial da categoria de causalidade... O con-
ceito de totalidade é, afinal, a forma abstrata 
do conceito de sociedade”.  

10 Lembrem que não somente a capacidade em distinguir as 

semelhanças e as diferenças constitu um fato social básico, mas 

também é básico o reconhecimento coletivo de que as relações 

de aproximação ou afastamento com os outros são feitas de 

semelhanças e diferenças, o que  confirma a constatação de 

Durkheim de que as categorias lógicas, como o princípio da 

identidade e do terceiro excluído, são sociais em segundo grau.  
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Além disso, os antropólogos do século de-
zenove e começo do século vinte já constata-
ram “que a pessoa humana não permanece 

idêntica nas diferentes estruturas sociais” 
– derrubando assim o preconceito filosófico 
herdado do século XVIII de uma consciência 
idêntica em todos – genérica.  

E Gurvitch nos dá um resumo das contribui-
ções de Lucien Lévy-Brhul, acentuando que a 

personalidade dos primitivos é muito mais es-
pessa que a dos viventes em sociedades histó-
ricas graças às ‘dependências místicas’. Além 
disso, é muito menos diferenciada. Nela, “o ou-
trem implica os animais, e os Nosotros impli-
cam tanto os vivos como os mortos”.   

Ademais, a experiência imediata dos pri-
mitivos é mais diversa por não sofrer a cons-
trição das conceituações racionais – é uma 
apreensão afetiva direta do ser. A “participa-
ção mística” não é uma lei, não é uma regula-
ridade obrigatória, mas uma forma de agir e 
ser agido, de tal sorte que, no âmbito da per-
sonalidade dos primitivos, não se pode falar 
propriamente de relações de aproximação 
ou afastamento com os outros.  
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Seja como for, podemos ver que, para de-
senvolver a compreensão de que as ideias abs-
tratas estão, a cada momento da sua história, 

em relação íntima com a estrutura social cor-
respondente, a sociologia do conhecimento só 
avança na medida em que aprofunda nas cor-
relações funcionais, elabora sua mirada dife-

rencial e se libera dos preconceitos filosóficos 
inconscientes tais como a representação de 
um EU genérico, supostamente idêntico em to-
dos (Rousseau, Kant) e ainda cultivada na su-
posição improvável e não-provada de etnólo-
gos ditos estruturalistas de que “haveria uma 
estrutura lógica na base das sociedades” 
(ideia preconcebida essa que é absolutamente 
contrário à mirada diferencial). 

Tido por descontinuísta e antievolucionista 
convicto, contrariamente a Durkheim, Lucien 
Levy-Bruhl faz ver que entre os “primitivos” a 
categoria da causalidade bem como os concei-
tos e as experiências do Eu e do outro, do 
mundo exterior e da sociedade – além da to-
mada de consciência do tempo e do espaço – 
são essencialmente diferentes dos viventes nas 
sociedades históricas.  
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Quer dizer, constatou ele as correlações 
funcionais entre essas categorias, conceitos 
e experiências perceptivas dos “primitivos”, 

por um lado, com o fato de que o mundo fí-
sico e o mundo social onde viviam eram pe-
netrados pela “categoria afetiva” do sobre-
natural, por outro lado.  

As leis da lógica formal (lei da não-contradi-

ção e lei do terceiro excluído), reconhecidas en-
tre os  viventes nas sociedades históricas 

xxxvii

11, 
eram substituídas nas sociedades arcaicas pela 
mencionada “participação mística”. Isto é, além 
de não sofrer “a constrição pelas conceituações 
racionais”, a personalidade convulsiva dos pri-
mitivos mostra-se muito menos diferenciada”, 
já que nela, como disse, “o outrem implica os 
animais, e os Nós (Nosotros) implicam tanto os 
vivos como os mortos”. Daí a descoberta de que 
que a pessoa humana não permanece idêntica 
nas diferentes estruturas sociais . 

Há um passo significativo da sociologia do 
conhecimento “em direção ao concreto e ao 
empírico” com a obra de Levy-Bruhl, que 

11 Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo 

tempo; uma proposição P exclui em alternativa a não-P. 
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aborda a nossa disciplina “sem ideias pré-con-
cebidas do ponto de vista epistemológico”.  

*** 
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A introdução do maquinismo 
Embora a "Era da Automatização e das má-

quinas eletrônicas" dê como disse primazia ló-
gica ao conhecimento técnico em um grau tal 
que todas as outras manifestações do saber são 
influídas, ao ponto de tecnificar-se tanto 
quanto possível, a primazia da lógica, a imposi-
ção de um absoluto utilitarista sobre os fatos 
sociais, e a tentativa de fazer da técnica igual-
mente um absoluto, é uma ação dos tecnocra-
tas e não decorrência do conhecimento técnico 
ele mesmo; é questão da mentalidade coletiva 
utilitarista xxxviii dessa classe com forte tendên-
cia para a hegemonia cultural.   

Do ponto de vista histórico, o aperfeiçoa-
mento do conhecimento técnico levando ao 

maquinismo se encontra em relação direta não 
com as aquisições da ciência, mas com as me-
lhorias de ordem prática - como já fora assina-
lado por Adam Smith e Karl Marx, apesar de 
suas diferenças.  Quer dizer, Karl Marx (1818 - 
1883) tivera razão ao insistir no primeiro tomo 
de “O Capital” de que não são as invenções téc-
nicas as que tiveram por resultado a profusão 
de fábricas, mas, pelo contrário, foi a divisão do 
trabalho técnico nas grandes fábricas cada vez 
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mais numerosas que criou a necessidade de 
técnicas mecanizadas e provocou assim a in-
trodução das máquinas, tal como confirmado 

pelo estudo das técnicas industriais dos sécu-
los XVII e XVIII.   

Não há ligação originária de ciência e 

técnica. 

O conhecimento técnico é como disse uma 
parte constitutiva da práxis e se integra direta-
mente nas forças produtivas, mas não se limita 
só ao conhecimento da manipulação da maté-
ria, nem se identifica à tecnologia. 

Em relação ao conhecimento técnico, a aná-
lise sociológica volta-se para evitar os mal-en-
tendidos que estimulam a identificação com a 

tecnologia, e volta-se igualmente para dimen-
sionar a especificidade do conhecimento téc-
nico, notadamente em nossa época, tendo em 
conta o histórico das técnicas em suas correla-
ções com os quadros sociais. 

Procura-se evitar a representação de certas 
filosofias espiritualistas e sua ideia de raciona-
lidade abstrata, assinalando, contra essas ten-
dências, que o conhecimento técnico não é sim-
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plesmente o conhecimento dos métodos em-
pregados para alcançar os fins ideais. Além 
disso, evita-se também a afirmação do positi-

vismo vulgar, que equipara o conhecimento 
técnico a um conhecimento científico aplicado, 
que seria caracterizado por sua elaboração e 
por sua transmissibilidade.  

A técnica está ligada à “tendência para 

comandar o mundo e os homens” ao passo 

que a ciência está notadamente ligada a 

um espanto desinteressado, à estupefação 

perante este mundo.  

A distinção propriamente sociológica en-
tre formas e classes do conhecimento e entre 
o conhecimento místico – referido à experi-
ência humana do sobrenatural, religioso ou 
não, – e o conhecimento racional (prevalece 
o domínio do natural ou da confiança no es-
forço humano) ultrapassa a concepção etno-
centrista de que toda a formulação racional 
já é produto da técnica.  

O fato de que os valores individuais e cole-
tivos sejam dotados de objetividade por 
constituírem projetos de ação, ou aspectos 
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da projeção dos atos coletivos nos estados 
mentais, na medida em que esse fato denota 
uma racionalidade, não implica em modo al-

gum a afirmação de ligação originária entre 
ciência e técnica.   

A distributividade do conhecimento 

técnico 

Em contrapartida, há que sublinhar o ca-
ráter irredutível do conhecimento técnico, 
que é como disse um conhecimento sui ge-
neris, inspirado e penetrado pelo desejo de 
dominar os mundos da natureza, do hu-
mano e da sociedade; desejo de manejá-los, 
manipulá-los, comandá-los, a fim de produ-
zir, destruir, salvaguardar, organizar, plani-
ficar, comunicar, difundir.  

Portanto, o conhecimento técnico é como 
disse uma parte constitutiva da práxis e se in-
tegra diretamente nas forças produtivas. Toda-
via, não é limitado unicamente ao conheci-
mento da manipulação da matéria e por esta 

razão não se identifica à tecnologia, tanto mais 
que é um conhecimento explícito enquanto se 
transmite, e implícito enquanto se exerce como 
habilidade e manipulação, sendo desprovido 
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da exclusividade das competências tecnológi-
cas, que são restritas aos seus detentores.  

O domínio do conhecimento técnico é in-

comparavelmente mais vasto que o manejo 
da matéria, e como ensina o sociólogo abarca 
todas as manipulações eficazes, as quais, to-
davia, tendem a se independizar e a se valo-
rizar como manipulações precisas, transmis-
síveis e inovadoras.  

É na observação das variações dos graus 
do conhecimento técnico dentro de um 
mesmo tipo de sociedade que a análise socio-
lógica põe em relevo a importância dos segre-
dos técnicos como critério cognitivo da espe-
cificidade dessa classe de conhecimento. 
Constata-se que, na sua distribuição dentro 
de um mesmo tipo de sociedade, os graus 
mais altos ficam para os “experts”, que são os 
possuidores dos segredos técnicos, enquanto 
os graus mais baixos são atribuições dos exe-
cutantes de ordens recebidas, dos grupos de 

ofício ou dos simples homens.  

 A união de conhecimento técnico e de co-
nhecimento científico não se produziu efetiva-
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mente até o século XX, e somente no setor limi-
tado da tecnologia, envolvendo o grau superior 
dos experts e dos engenheiros.  

É este caráter específico do conhecimento 
técnico, esta sua distributividade em função 
dos seus próprios segredos que torna a im-
portância do conhecimento técnico desigual 
e inesperada para os distintos tipos de soci-
edades globais.  

Desta forma se nota que: (1) - a evolução das 
técnicas nas sociedades feudais a um nível 
mais elevado do que haviam alcançado nas so-
ciedades teocrático-carismáticas como o An-
tigo Egito não correspondiam a nenhuma evo-
lução particular da ciência; (2) - no primórdio 
do capitalismo, os conhecimentos técnicos se 
desenvolvem não em função das descobertas 
científicas, mas diretamente nas manufaturas e 
nas fábricas; (3) - a união de conhecimento téc-
nico e de conhecimento científico não se pro-
duziu efetivamente até o século XX, e somente 

no setor limitado da tecnologia, envolvendo o 
grau superior dos “experts” e dos engenheiros; 
(4) - a partir da metade do século XX, o conhe-
cimento técnico começou a dominar o conheci-
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mento científico e a reservar-lhe um papel su-
balterno; (5) - em nossa época há um desloca-
mento notável das estruturas sociais e suas 

obras de civilização não técnicas pelas técnicas, 
situação que nunca havia acontecido na histó-
ria das técnicas, onde eram os quadros sociais 
que suscitavam as técnicas novas. Fato este 
que, sem embargo, seria equivocado e ingênuo 
tomar como redutor do coeficiente social e hu-
mano do conhecimento.  

A tecnificação acentuada do saber não reduz 
nem elimina a variedade das classes e formas 
do conhecimento, ainda que a importância 
dessa variedade, nas regularidades tendenciais 
das estruturas, possa diminuir ou ter diminu-
ído seu peso específico relativo – perda de es-
paço do conhecimento de senso comum ou do 
conhecimento de outro que, sem embargo, re-
velam seu caráter virtual.  

Administração e sociologia 

 As supostas boas lógicas 

administrativas nem sempre 

são socialmente eficazes. 

Hoje em dia cresce a consciência de que a ad-
ministração empresarial e corporativa não 
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pode ser impositiva nem agredir os direitos 
humanos e sociais.  

Embora as empresas no Brasil tenham 

acentuado o aspecto assistencialista e ambi-
entalista, o movimento internacional pela 
responsabilidade social empresarial (RSE) 
revela que a consciência administrativa se 
abriu ao mundo do trabalho e passou a repe-
lir como condenáveis todas as práticas arbi-
trárias contra os subordinados, fazendo ver 
que a RSE implica notadamente reconhecer 
os direitos humanos, os direitos sociais e os 
direitos econômicos. 

Quando alguém adota concepções prévias e 
alheias ao ambiente social dos seus funcioná-
rios, ainda que tiradas de supostas boas teorias 
lógicas de administração, e as impõe, promove 
o desgaste das relações humanas e o conse-
quente desperdício de esforços.  

Aquela ideia de que as boas relações huma-
nas se resumem em fazer o que seu chefe man-

dar quase sempre resulta desgastante para os 
compromissos de equipe.  

As supostas boas lógicas administrativas 
nem sempre são socialmente eficazes. E a 
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tecnificação do saber e dos controles sociais 
acontece exatamente pela imposição de pre-
concepções lógicas.  

Por contra, os melhoramentos mais efica-
zes são aqueles tirados da própria realidade 
social existente.  

Do ponto de vista da compreensão socioló-
gica do melhoramento organizacional, o que 
caracteriza esses programas tecnocráticos é 
que são aplicados não só como intervenções 
exógenas e de cima para baixo, mas é o fato de 
que deixam de lado a possibilidade em vincular 
suas intervenções ao desenvolvimento espon-
tâneo das expectativas.  

 

As expectativas ligam-se ao esforço cole-

tivo como tendência à realização antes de 

se ligarem aos papéis sociais. 

 

Como sabe o sociólogo, a possibilidade de 
integrar um programa de melhoramento ao 

desenvolvimento espontâneo é assegurada 
graças ao fato comprovado em sociologia de 
que as expectativas ligam-se ao esforço cole-
tivo como tendência à realização antes de se 
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ligarem aos papéis sociais, no caso, ligam-se 
ao histórico dos planejamentos (acervo de 
procedimentos) e à sintaxe existente. 

Ao desprezarem esse conhecimento soci-
ológico, os tecnocratas aplicadores dos pro-
gramas de melhoramento procedem à impo-
sição de esquemas prévios. 

Sociologia e Objetividade Científica 

Deste ponto de vista, a atividade do soció-
logo tem um interesse prestante não só para 
a as ciências sociais, mas igualmente para as 
ciências humanas. 

• Ralf Dahrendorf nos lembra que Max 
Weber (apesar de seu culturalismo abstrato) 
“insistiu que o cientista social se esforçasse 
por distinguir os juízos de valor dos juízos 
científicos” e sublinha que essa “exigência de 
objetividade” foi “explicada bastante clara-
mente no que Max Scheler e Karl Mannheim 
chamaram de sociologia do conheci-

mento”, a qual por sua vez o próprio Dahre-

ndorf qualifica como “método para a autopu-
rificação dos cientistas sociais” xxxix . 

• É claro que essa exigência de objetivi-
dade como autopurificação marca a condição 
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mesma de um conhecimento científico e as-
simila a ideia renascentista de Bacon xl que 
aspirou  alcançar a “pureza do intelecto”, isto 

é, a ideia de purificar o intelecto, “purgar o 
intelecto de preconceito” na versão do filó-
sofo da ciência Karl Popper xli. 

• Aliás, na defesa de sua teoria dinâmica 
do mundo dos produtos, como esse notável 
filósofo situa o estudo das teorias e argu-
mentos científicos, Karl Popper faz a crítica 
da influência do psicologismo. Neste marco, 
nota que “deveria ser lembrado que Edmund 
Husserl e muitos pensadores ainda mais re-
centes consideravam uma teoria científica 
como uma hipótese científica que foi de-
monstrada verdadeira”, e que a tese do cará-
ter conjectural das teorias científicas era 
ainda vastamente execrada como absurda 
quando o próprio Popper tentou propagá-la 
nos anos a partir de 1930 xlii . 
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Metodologia e sociologia do conhecimento 
 

       A forma de consciên-

cia do papel que desempenha no 
conhecimento a equação exis-

tencial, e que pode fazer avançar 
os critérios precisos de análise e 
explicação, é justamente a dialé-
tica sociológica. 

 

Seja como for, a metodologia empírica e 

dialética das ciências sociais não deve ser 

confundida à sociologia do conhecimento, 

mas sem ela é inalcançável.  

A metodologia empírica dialética atende à 
demanda proposta por muitos sociólogos em 
busca de uma disciplina desdogmatizadora e 
depuradora, com realismo efetivo, básica da 
pesquisa em sociologia xliii , constituindo, 
como veremos adiante, o aporte reconheci-
damente mais renovador e debatido de Ge-
orges Gurvitch à produção intelectual em ci-
ências humanas, integrado na tendência mo-
derna para unir dialética e experiência xliv.  
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Esse emparelhamento entre metodologia 
e sociologia do conhecimento faz depreen-
der que a influência dos simbolismos e mito-

logias que compõem a equação existencial 
não pode mais ser vista como a origem das 
ilusões e dos erros que poderiam ser evita-
dos (posicionamento preconceituoso assina-
lado tanto em Freud quanto em Marx).  

Tal preconceito contra a intenção humana 
valorativa acontece mais quando se impõe um 
antagonismo excludente entre infra e superes-
trutura ou se representa uma relação de causa 
e efeito opondo necessariamente os quadros 
sociais e o conhecimento. 

Embora trazendo uma limitação social do 
campo de visão, o coeficiente humano do co-
nhecimento revela ao mesmo tempo aspectos 
ou setores desconhecidos da realidade e da 
verdade em sua variedade infinita.  

Desta forma, a sociologia do conhecimento 
faz aceitar a evidência no trabalho intelec-

tual de que o compromisso inelutável de 
qualquer existência em situações sociais 
múltiplas e antinômicas (incluindo a cha-
mada “intenção humana valorativa”), não 
pode ser posto em relevo, não pode ascender 
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à percepção ou à tomada de consciência se-
não graças aos procedimentos dialéticos 
operativos da reciprocidade de perspectiva, 

implicando a tomada de risco para a realiza-
ção da obra do conhecimento. 

 É a tomada de consciência do papel que de-
sempenha no conhecimento a equação exis-
tencial que pode fazer avançar os critérios 
precisos de análise e explicação sociológica. 
Daí, ao descrever os aspectos da atividade co-

letiva total como tendência à realização, Saint-

Simon observa a correspondência entre estru-

tura social, produção econômica, propriedade, 

regime político, ideias intelectuais e morais, 

assim como os seus conflitos possíveis.   

Tal é o estudo dos determinismos sociais, 

aos quais, buscando aqueles aspectos da ativi-

dade coletiva total, Saint-Simon se referia ao 

falar dos modos de operar a integração dos fa-

tos particulares nos planos de conjunto 12.    

12 Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): “Breve Esboço da 
História da Sociologia”, in Gurvitch et al.: “Tratado de 
Sociologia - vol.1", trad. Rui Cabeçadas, revisão: Alberto 
Ferreira, Porto, Iniciativas editoriais, 1964, pp.51 a 98. 2ª 
edição corrigida (1ª ed. em Francês: Paris, PUF, 1957). 
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Em direção semelhante a Saint-Simon, como 
sabem, e nunca é demais repetir, para o soció-

logo do conhecimento importa que ideias tão 

abstratas como as de tempo e de espaço estão 
a cada momento da sua história em relação ín-
tima com a estrutura social correspondente. Da 
mesma maneira, se aprende com Durkheim 
que as categorias lógicas são sociais em se-
gundo grau… não só a sociedade as institui, 
mas constituem aspectos diferentes do ser so-
cial que lhes servem de conteúdo…13 O ritmo 
da vida social é que se encontra na base da ca-
tegoria do tempo; é o espaço ocupado pela so-
ciedade, que forneceu a matéria da categoria 
do espaço; a força coletiva criou o protótipo do 
conceito de força eficaz, o elemento essencial 
da categoria de causalidade… O conceito de to-
talidade é, afinal, a forma abstrata do conceito 
de sociedade xlv.   Importa, enfim, que as varia-
ções das concepções de indivíduo e de socie-
dade se efetuam em paralelo rigoroso com as 

transformações da estrutura social, às quais 
corresponde sempre uma transformação do 
tipo de indivíduo. 

13 Veja anteriormente nota de rodapé número 3. 
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Mito e conhecimento  

Devem notar que a forma de consciên-

cia do papel que desempenha no conheci-

mento a equação existencial, e que pode fa-

zer avançar os critérios precisos de análise, 

é justamente a dialética sociológica xlvi.  

Entretanto, a demanda por essa tomada 
de consciência foi nitidamente ressentida com 
maior incidência entre os filósofos da cultura ci-
entífica e tecnológica, como Leszek Kola-
kowski xlvii que identifica um “coeficiente da in-
tenção humana valorativa”, mas, sem dar-se 
conta de que a intenção humana valorativa 
acontece por todos os lados dos conjuntos, só vê 
duas funções sociais do mito: a função de defesa 
contra a inquietude e a função de oposição a 
essa função. 

• Reduzido a essas duas funções, esse au-
tor por sua vez não chega a aceitar a evidência 

no trabalho intelectual de que a chamada 

“intenção humana valorativa”, isto é, o com-

promisso inelutável de qualquer existência 

em situações sociais múltiplas e antinômicas 

não pode ser posto em relevo, não pode as-

cender à percepção ou à tomada de consci-
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ência senão graças aos procedimentos dialé-

ticos operativos da reciprocidade de pers-

pectiva, implicando a tomada de risco para a 

realização da obra do conhecimento. 

Kolakowski trata o mito de maneira mítica 
e não de maneira crítica sociológica, não di-
aletiza a noção de mito, não a insere no âm-
bito da dialética do arcaico e do histórico, 
não enfoca a referência das mitologias e dos 
simbolismos no conhecimento. Daí seu limite, 
sua preservação da alegoria xlviii. 

Como ensina Bachelard xlix, há uma indefini-
ção básica quanto aos resultados possíveis de 
uma pesquisa, e a obra com disciplina científica 
só é realizada na medida em que novos conhe-
cimentos são conseguidos. Desta forma, o papel 
que desempenha no conhecimento científico a 
equação existencial torna inelutável a tomada 
de risco na realização da obra do conhecimento, 
no mencionado sentido de assumir como disse a 
indefinição básica dos resultados possíveis da 

pesquisa enquanto os novos conhecimentos es-
tão em vias de serem conseguidos. Daí o caráter 
conjectural do conhecimento científico. 
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Vemos, então, precisamente nessa indefini-
ção, os procedimentos dialéticos operativos da 
reciprocidade de perspectiva.  

Ao invés de duas funções, como preferiu 
Kolakowski   – “a função de defesa contra a 
inquietude e a função de oposição a essa 
função”-, quando o pesquisador se dá conta 
de que a intenção humana valorativa ocorre 
por todos os lados dos conjuntos, descobre-
se a série de funções dialéticas configu-

rando o papel complexo que desempenha 

no conhecimento a equação existencial.  

Quer dizer, as funções do compromisso ine-
lutável de qualquer existência em situações soci-
ais múltiplas e antinômicas (incluindo a assim 
chamada “intenção valorativa”), que compre-
endem as funções dialéticas constitutivas da 
realidade social em seus quadros e planos de 
conjunto, são as seguintes: Complementari-
dade Dialética, Implicação Dialética Mútua, 
Ambiguidade Dialética, Polarização Dialética, 

Reciprocidade de Perspectiva l. 

 

 

  

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO –  

http://ssfrjbrforum.wordpress.com/ 



97            Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 02 

©2013 by Jacob (J.) Lumier 

 

 A Internet e a Mentalidade do Utilitarismo 

 A era das técnicas de informação 
faz ver que os problemas sociológicos não 
mais serão alcançados sem levar em 
conta o fato de que todo o conhecimento 

implica uma mentalidade coletiva e 

individual que lhe serve de base. 

 

Notas sobre a mudança na Indústria cul-

tural em face das redes de informação (tics) 

 

  O estudo das redes de redes, como aspecto 
das tecnologias de informação e comunicação 
social (tics), introduz na sociedade de redes de 
informação um quadro diferencial que exige 
uma apreciação mais ou menos profunda para 
ser compreendido.  

Aos olhos da Teoria de Comunicação Social, 
os programas peer-to-peer (P2P), como eMule, 
Gnutella, eDonkey, BitTorrent e outros tantos 
permitiram que a rede se estendesse para além 
de conteúdos compartilhados nos servidores,  
desde a base dos 340 milhões de computado-
res ligados à rede (junho de 2005), para os 
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computadores pessoais dos usuários da rede, 
ou seja, estendendo o intercâmbio de conteúdo 
para outras 910 a 940 milhões de máquinas em 

uso (eTForecast, 2005).  

Trata-se de uma quantidade gigantesca de 
informação que flui de forma descentralizada e 
frenética pela rede li.  

No estudo dessa situação da indústria cul-
tural na sociedade de informação e por efeito 
desta, a Teoria de Comunicação Social não só 
nos oferece (a) - uma descrição da mentali-
dade no círculo social dos administradores e 
usuários das redes de redes, à qual chama 
“cultura do compartilhamento”, mas, por esta via, sem esclarecer sobre as competências próprias às tecnologias, nos deixa ver ゅbょ - uma noção do conhecimento como conteúdo 
impresso/ gravado comunicado nos produtos da indústria cultural ゅo que nos anos sessenta 
e setenta chamava-se “mensagem”: o meio é a 
mensagem), bastante submetida ao ponto de vista da tecnologia da informação e ao as-
pecto quantitativo; (c) - põe em relevo as mu-
danças verificadas no complexo sistema de produção, distribuição, logı́stica, planeja-
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Quer dizer: tomadas em conjunto, as tecno-logias da informação e comunicação e a dinâ-mica da )nternet, tanto pela introdução do su-porte virtual quanto pela expansão das redes 
“P2P”, tiveram várias consequências levando a quebrar o elo em torno da função de fazer o co-nhecimento / informação / mensagem chegar ao cidadão / consumidor, que, muitas vezes era uma função assumida pelas editoras e gravado-
ras com suporte convencional.   Uma dessas consequências foi colocar em 
xeque a propriedade do conhecimento, pois 
“qualquer obra humana que possa ser conver-
tida em bits pode ser reproduzida indetermi-nadas vezes e facilmente distribuı́da”; em face 
dessa qualidade inverteu-se o procedimento da comercialização, falando-se mais em “vender o suporte do que a informação”, com tendência a 
“pagar apenas pelos átomos"; além disso, nesse âmbito digital, observou-se o surgimento de 
“uma comunhão de bens culturais, técnicos e cientı́ficos considerados ‘públicos’, "(...) em que o único constrangimento para a reprodução / 
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a integridade de seu trabalho, o direito de sua propriedade intelectual e devida citação” lii. 

Deste modo, afirma-se a exigência em rever os papéis econômicos, para o que a Teoria de Comunicação Social sugere que o contexto con-
figurado pelos programas peer-to-peer (P2P) seja tomado como modelo.  Estarı́amos diante 
de um contexto em que “a informação e, princi-palmente, o conhecimento são tanto insumos 
como produtos cada vez mais importantes para a produção cultural, econômica, artı́stica, inte-
lectual e, assim, para o desenvolvimento eco-
nômico e social”, estabelecendo-se a configura-
ção de “um novo paradigma da difusão e cons-
trução do conhecimento”, o qual seria obser-
vado no “compartilhamento através das redes 
de criação e inovação”. 

Nos termos da Teoria de Comunicação So-
cial, esse modelo principal de análise e inter-
pretação é o seguinte: “O compartilhamento 

do conhecimento tem sido a base da inova-
ção e da produção de novos conhecimentos. 
As modernas tecnologias de informação e co-
municação proporcionam ferramentas ino-
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vadoras para o intercâmbio de conheci-
mento em  nível global e em tempo real; con-
solida-se cada vez mais uma cultura do com-

partilhamento, baseada principalmente nas 
comunidades de interesses e, cada vez mais, 
na troca entre particulares – nas redes do 
tipo P2P” liii. 

Nova construção do conhecimento 

Em realidade, o que a Teoria de Comuni-
cação Social quer dizer quando nos fala de 
um novo paradigma de construção do conhe-
cimento, não é tanto o fato de que as tecno-
logias da informação possibilitem ao conhe-
cimento técnico ser construído em seus con-
teúdos lógico-numéricos pelas próprias fer-

ramentas tecnológicas, ou que as tecnologias 
sejam construídas pelas próprias tecnolo-
gias (os computadores constroem computa-
dores, robôs constroem robôs).  

Trata-se simplesmente de que, ao quebrar-
se o elo convencional em torno da função de 
fazer o conhecimento / informação / mensa-
gem chegar ao consumidor, a difusão desse 
conhecimento, tal como disponibilizado na 
indústria cultural, passa a sofrer os efeitos 
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das redes de redes, de tal sorte que “o com-
partilhamento desse conhecimento tem sido 
a base da inovação e da produção de novos 

conhecimentos”. 

A noção de “construção” do conhecimento é, 
portanto empregada no sentido preciso de que 
o conhecimento / informação / mensagem não 
é mais imposto desde cima pela indústria cul-
tural, mas o usufruto do mesmo, como conte-
údo impresso / gravado socialmente comuni-
cado, resulta do círculo dos administradores e 
usuários das novas tecnologias da informação, 
sobretudo do compartilhamento e das trocas entre os particulares, que é decorrente das no-
vas redes de redes P2P liv. 

Admite-se, então, que esse conhecimento/ informação/ mensagem assim difundido e des-
frutado em redes de redes, introduz novas re-ferências para a compreensão dos papéis soci-ais na indústria cultural.  

 Por sua vinculação direta aos meios tecno-lógicos de difusão da informação, ou como ex-tensão desses meios, sobretudo pela magni-
tude do seu volume e rapidez, tais conhecimen-tos em redes adquirem um valor econômico próprio que anteriormente não se verificava lv. 
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conhecimento-produto para chegar a uma aná-lise dessa situação em que, “uma quantidade gigantesca de informação flui de forma descen-tralizada e frenética pela rede”.  

Quer dizer, trata-se de uma configuração particular do conhecimento técnico, como 
atividade de selecionar e classificar as infor-mações recebidas das redes com o fim de fa-
bricar, confeccionar ou elaborar produtos que retornem as informações para as redes, em 
um encadeamento sucessivo e ininterrupto no qual toda a informação já é um conheci-mento técnico, já é uma atividade de selecio-nar e classificar informações em redes, co-nhecimento tornado informação por seu es-
tatuto duplamente instrumental nessa cor-rente circular ゅa informação como conheci-
mento/ insumo e conhecimento/ produto e 
vice-versaょ e todo o consumidor/ usuário 
vem a ser, de alguma maneira, autor/ produ-

tor cultural e vice-versa, com todos esses pa-péis sociais revertendo em benefı́cio do de-senvolvimento sustentado das próprias tec-
nologias da informação. Tal o seu valor eco-nômico. 
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 As TICs e os valores do utilitarismo 

Portanto, a novidade não é tanto o incre-
mento do conhecimento técnico, que já é 

predominante no século vinte, mas, sim, a 
mudança dos papéis econômicos na indús-
tria cultural em decorrência desse incre-
mento, os quais passam a reverter em bene-
fício do desenvolvimento das tecnologias da 
informação / comunicação, pressionando 
não só a indústria cultural, mas toda a indús-
tria do copyright.    

A Teoria de Comunicação Social sofre, pois, 
os efeitos dessa pegada pelas tics e nos deixa 
ver seu componente discursivo na sua própria 
maneira de formular tal configuração particu-
lar de um conhecimento técnico com acrés-
cimo de valor no sistema cognitivo. Daí repre-
sentá-lo em termos de “conhecimento-insumo” 
e de “conhecimento produto” promovendo 
desse modo, nessa representação, os valores 
do utilitarismo: não será tanto o conhecimento 

que importa, mas a utilidade da atividade clas-
sificadora – como insumo – para o desenvolvi-
mento das tecnologias da comunicação, consi-
derado como um progresso benéfico. 
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Resumindo: em face da potenciação do co-
nhecimento técnico como atividade classifica-
dora em redes, diretamente exercida no pro-

longamento das próprias tecnologias da infor-
mação e em benefício do desenvolvimento des-
tas – e que, em consequência, revela-se uma 
atividade subsidiária – cabe indagar se, ao con-
ceituar tal atividade classificadora em redes 
como conhecimento-insumo (um valor econô-
mico ou sócio econômico), a Teoria de Comuni-
cação Social não estaria incorrendo numa pro-
jeção pelo utilitarismo para o domínio dos sím-
bolos sociais daquela potenciação do conheci-
mento técnico?   

Deveríamos, então, admitir uma “noção tec-
nológica do conhecimento” para diferenciar a 
atividade técnica que impulsiona o desenvolvi-
mento das próprias tics ao invés de preservar 
a compreensão sociológica daquela potencia-
ção do conhecimento técnico?  

Se for este o caso, a “cultura do comparti-

lhamento” seria o modo pelo qual o desenvol-
vimento das tecnologias da informação se be-
neficia da mudança dos papéis na indústria 
cultural e vice-versa.  
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Não que a projeção pelo utilitarismo careça 
de procedência ou deva ser repelida como es-
tranha ao campo da Teoria de Comunicação So-

cial. Pelo contrário: antes de pré-ajuizar a mi-
rada sobre a mídia e as tecnologias da informa-
ção, o utilitarismo moderno a favorece na me-
dida em que constitui uma filosofia pública pre-
conizando que “as ações públicas só possam ser 
julgadas pelas consequências benéficas que elas 
possam ter” para a vida em comum. 

Como se sabe, a defesa de um engenhoso 
‘utilitarismo liberal’ como filosofia pública é 
notada por alguns estudiosos como uma ideia 
que já pode ser encontrada em John Stuart Mill. 
Admite-se (a) que o fato do utilitarismo não in-
centivar “o cumprimento indiscriminado de 
promessas e a expressão da verdade”, embora 
seja fatal ao nível social, seria pelo menos acei-
tável ao nível político-público; (b) que a noção 
vaga de “felicidade” ali adotada seria um modo 
de criar “um espaço de negociação entre inte-

resses diferentes e conflitantes, respeitando as 
tendências pluralistas das sociedades contem-
porâneas”, tanto mais que “a variedade das es-
colhas aumenta a possibilidade da felicidade, 
principalmente em uma sociedade pluralista”; 
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(c) – que o utilitarismo das ações ao nível mo-
ral é ineficaz e tem resultados contra intuitivos 
[o imperativo de que cada ação deva ser pon-

derada de forma que maximize a felicidade do 
maior número não garante contra os abusos]. 
(d) - que o utilitarismo liberal é um utilitarismo 
político que pode (deve) ser eficaz e cujos re-
sultados contra intuitivos são bloqueados pela 
sua vertente liberal. Por fim, admite-se que as 
ideias de democracia, progresso e de direito à 
escolha são três ideias enraizadas na cultura 
pública que podem ser explicadas em termos 
utilitaristas [a democracia pode ser vista como 
uma espécie de Utilitarismo aplicado, na me-
dida em que, sendo o governo da maioria, de-
fenderá os interesses do maior número].  

Assim sendo, o utilitarismo liberal estaria 
longe de ser uma proposta inconsistente, e a 
ideia de que uma das funções da política é pro-
mover o bem-estar humano, encontra nele uma 
justificação teórica aparentemente adequada.  

Além disso, com apoio em pensadores influ-
entes lvi, alguns autores sustentam conclusões 
favoráveis a esta linha de reflexão, argumen-
tando que: “nas discussões acerca do utilita-
rismo, muitas vezes ataca-se exclusivamente a 
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sua versão clássica ignorando o utilitarismo li-
beral de John Stuart Mill. O utilitarismo liberal 
das ações escapa aos paradoxos propostos pe-

los críticos do utilitarismo [não conseguiria 
evitar a ‘veneração das regras’ e deixaria de ser 
utilitarismo]. O utilitarismo das regras reduz-
se de fato ao utilitarismo das ações, mas o uti-
litarismo liberal é um utilitarismo das ações ca-
paz de bloquear os efeitos contra intuitivos 
graças a sua vertente liberal” lvii.  

A atividade que se desenrola em prolon-

gamento da ferramenta tecnológica in-

corpora um incremento estranho aos juí-

zos cognitivos 

 Do ponto de vista da sociologia, o termo co-
nhecimento não é utilizado para "representar" 
atividade de outra ordem (como a inteligência 
artificial, no sentido amplo deste termo), nem 
encobre projeção de valores morais ou filosófi-
cos.  Do que foi dito acima, a atividade de sele-
cionar e classificar as informações recebidas 

das redes com o fim de fabricar, confeccionar 
ou elaborar produtos que retornem as infor-
mações para as redes, é, com certeza, conheci-
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mento técnico, mas se, assimilando um incre-
mento de ordem tecnológica, essa atividade 
pode ter o efeito de beneficiar o desenvolvi-

mento sustentado das próprias tecnologias da 
informação, e vice-versa, revela-se um valor 
socioeconômico que já extrapola e é exterior ao 
nível do conhecimento propriamente dito, 
ainda que ao mesmo apareça acoplado. Nesse 
sentido, a atividade que se desenrola em pro-
longamento da ferramenta tecnológica incor-
pora um incremento (“accroissement”) estra-
nho aos juízos cognitivos 14 . 

  Ainda que, em sua simbolização como com-

partilhamento se possa falar de uma “apreen-
são” indireta relativamente ao ciberespaço, 
está claro que, sendo este último uma extensão dos conteúdos única e exclusivamente lógico-numéricos, não se trata das amplitudes concre-tas apreendidas na experiência humana, base 
dos objetos do conhecimento correlacionado na 
realidade social existente, haja vista a parte que cabe às máquinas inteligentes em tal “apreen-são”, ou melhor, "interação cibernética". 
14 Veja NOTA COMPLEMENTAR 02 à página 118 deste texto. 

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO – 

 http://ssfrjbrforum.wordpress.com/ 

                                                           



110            Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 2 

©2013 by Jacob (J.) Lumier 

A sociologia do conhecimento, como disci-plina das Ciências (umanas, já mostrou que 
a capacidade cognitiva de descobrir e formu-lar correlações e tirar inferências gera-se no 
espaço da sociabilidade que, neste caso, vem 
a ser verificada e confirmada como coefici-
ente existencial do conhecimento lviii. Em relação ao ciberespaço, a capacidade cog-nitiva de encontrar correlações e tirar inferên-cias já está posta com anterioridade ao uso das máquinas eletrônicas e das redes de redes, ca-bendo falar antes de aprendizado e simbolização do que apreensão ou cognição. Com anteriori-dade em relação à difusão da )nternet, há outras conexões de comunicação à distância, sendo ca-racterı́stica das sociedades industriais a forma-ção dos públicos polı́ticos que se comunicam a grandes distâncias ゅdeste fato, encolhidasょ.  

A cultura do compartilhamento intensifica a comunicação social com a reflexão coletiva mediante debates nas mı́dias, leituras, publi-cações, reuniões, dentre outros espaços de formação de um sentimento coletivo, reve-lando uma compreensão da função que o ci-berespaço está chamado a desempenhar 
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como futuro virtual (no duplo sentido dessa expressãoょ.  
O caráter comunicável 

►Quando se fala de conhecimento socialmente 

efetivo em sociologia devem ter em vista que ne-
nhuma comunicação pode ter lugar fora o psi-
quismo coletivo (as consciências são intercomuni-
cadas). Todo o conhecimento é comunicável (pe-
los mais diversos simbolismos sociais) e a língua 
somente um meio para reforçar a interpenetração 
e a participação em um todo (Nosotros).  

O estruturalismo liga-se à concepção discur-
siva que reduz a consciência coletiva a uma sim-
ples resultante das consciências individuais iso-
ladas, tidas como ligadas entre si pelas suas ma-

nifestações exteriores nos signos e nos símbo-
los – Claude Levy-Strauss, por exemplo, trata a 
consciência coletiva como resultante de consci-
ências individuais ligadas na linguagem como 
signo exterior da fala lix.   

Da mesma maneira discursiva, há quem veja 
as consciências individuais ligadas (a) no di-
reito, como símbolo projetando a crença na so-
lidariedade ou as representações coletivas 
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dessa crença; (b) no totem religioso das socie-
dades arcaicas, como símbolo (bandeira ou em-
blema) de um clã arcaico, seu signo exterior, etc. 

Insistem os autores da tendência estrutura-
lista na importância do critério da linguagem 
como fato, mas, ao invés de acentuar a união 
prévia, o todo existente (Nosotros) que torna pos-
sível 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 iso-
ladas seriam ligadas em lógica (“se há lingua-
gem, é lógico que possam comunicar”)15. 

 Por fim, cabe notar que a existência dos 
conhecimentos coletivos e suas hierarquias 
ou sistemas cognitivos é igualmente prepon-
derante em sociologia. Nada obstante, o sis-
tema cognitivo é só um aspecto limitado da 

15 Se questiona a pressuposição discursiva de “existência 
de um estruturalismo lógico universal na base de toda a 
sociedade” por figurar um artifício que, desprovido de 
procedência na experiência humana, acolhe sem crítica e de 
maneira inconsciente ou alegórica as preconcepções 
filosóficas do século XVIII (como o Eu genérico, representado 
tanto na “vontade geral” de Rousseau quanto na “intuição 
transcendental” de Kant). 
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vida psíquica (psiquismo, nível mental) que o 
excede em muito.  

Por sua vez, incluindo as opiniões coletivas, 

as representações, as conceituações, o nível 
mental é estudado como sendo apenas um 
aspecto do conjunto, tanto mais incerto 
quanto os indivíduos mudam de atitude em 
função dos grupos ou os personagens, que os 
papéis sociais encarnam, mudam segundo os 
círculos a que pertencem. 

Falsa é a teoria que imagina representar o 
conhecimento como abstraído do caráter co-
municável ou reduzido ao único aspecto da 
função cerebral de cognição. São irredutíveis 
as "censuras sociais" como elemento de re-
gulamentação presente em princípio nas 
obras de civilização.  

Todas as obras de civilização: direito, mora-
lidade, religião, arte, conhecimento, educação, 
etc. são existentes e seria equivocado atribuir-
lhes uma independência e uma ineficácia muito 

maior do que as mesmas têm efetivamente na 
engrenagem complexa e constringente da rea-
lidade social e seus determinismos.  
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O psiquismo e as mentalidades são inte-
gradas e transferem à realidade social suas 
emanações subjetivas, para o que concorrem 

as regulamentações sociais pelo conheci-
mento, pelo direito (espontâneo ou organi-
zado), pelas moralidades, etc . Como disse-
ram, as consciências são intercomunicadas e 
isto constitui um fato existente que implica 
os determinismos sociais e sociológicos. 

*** 

Notas complementares ao texto 02  

Nota Complementar 01  

 ↣ Depois que Margaret Thatcher questionou o mo-
delo de Bem-Estar, no contexto da queda do muro de Ber-
lim, inaugurando os anos noventa, e sustentou que se deve 
proteger o sistema financeiro e não os direitos sociais di-
fundiu-se muito a retórica neoliberal de que “não existe 
sociedade, só há o mercado”. [Esse lema neoliberal releva 
da seguinte proposição de Margaret Thatcher: “There is 
no such thing as society (...).” Cf. Thatcher, Margaret, The 
Downing Street Years, Harper Collins, London. 1993, p. 626] .  

Trata-se de uma retórica que não somente revalo-
riza o antigo atomismo social como concepção que reduz 
a sociedade a uma coleção de indivíduos sem ligação fun-
cional, mas pendura essa orientação às expectativas de 
mercado. O atomismo na filosofia política de Hobbes é 
subsidiário do contractualismo.  

O atomismo social por sua vez dispensa tal ligação. 
A visão da sociedade como constituída por indivíduos para 
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a realização de fins que são primariamente fins individu-
ais se aplica ao atomismo social tanto quanto ao utilita-
rismo. Daí falar-se que a sociedade não existe. Daí que essa 
proposição projeta tanto o atomismo social quanto o utili-
tarismo. Cf. Mark Redhead: “Charles Taylor: Thinking 
and Living Deep Diversity”, Rowman & Littlefield, 2002.  

Lembrem que, desde os anos 40/50, deixou de exis-
tir definitivamente o mercado da economia liberal, que ce-
deu lugar ao papel regulador do Estado através de políti-
cas econômicas, inclusive com políticas de incentivo ao in-
vestimento (Livre Mercado), associadas ao fortalecimento 
de organismos multilaterais de cooperação comercial, a 
exemplo da OCDE.  

Quando se fala em regulação do capitalismo em 
sentido geral, consideram os esforços para evitar agra-
vamento das crises: política fiscal (keynesianismo), po-
lítica cambiária, sistema e regulação financeira, sistema 
de bancos centrais (política monetária), basicamente. O 
Federal Reserve Bank, dos EUA, primeiro Banco Central, 
foi criado em 1913, na sequência da crise de 1907 – se-
melhante à grande depressão dos anos de 1930 –, dando 
início ao Federal Reserve System, foco da política mo-
netária das nações, que, na mencionada década de qua-
renta, possibilitou a reconstrução mundial. ↣  Mas isso 
não é tudo. Cabe notar a ligação do atomismo social à 
equivocada “teoria do conflito”, cuja orientação favorece 
a falsa representação dos neoliberais acima mencionada 
de que não existe essa coisa a que chamam sociedade. 
Nessa suposta “teoria do conflito”, podem observar um 
nítido parentesco com o eudemonismo e com aqueles au-
tores que buscam, em uma contemplativa natureza hu-
mana, um absoluto normativo para a vida moral, com im-
posição lógica aos fatos sociais.  

Com efeito, a objeção contra o uso da filosofia so-
cial no âmbito da sociologia sobressai e tem confirma-
ção na “teoria de coação ou conflito” referida na obra de 
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Ralf Dahrendorf intitulada “Ensaios de Teoria da Socie-
dade”, ao tratar-se, nesta, o tema da realização da justiça 
por fora da sociologia do Direito e da metodologia ins-
pirada na dialética sociológica.  

Tal proceder reduz a justiça à força, pelo que relem-
bra as proposições do mecanicismo do século XVIII, se-
guinte: “deve haver coação para garantir um mínimo vital 
possível de coerência” (ib.p.149). Não se leva em conside-
ração a objeção procedente que essa teoria se coloca ante 
a pergunta da filosofia social consistente em saber “como 
a sociedade é possível”, objeção operativa tal que afirma 
não ser necessária resposta alguma, pois, na perspectiva 
dos adeptos dessa teoria, “dificilmente alguma resposta po-
deria ser comprovada” (ib.p.155). Daí a proveniência da 
proposição neoliberal acima destacada de que não existe 
essa coisa a que chamam sociedade.  

Mesmo admitindo que a mudança tem uma dimen-
são microscópica (ib.p.148), a teoria do conflito, mal-
grado ela, nos deixa ver com clareza que a filosofia social 
inviabiliza o aprofundamento da microssociologia, haja 
vista suas preocupações “axiomáticas” sobre “a grande 
força” que supostamente acarreta a mudança.   

Desse modo, o “conflito” ou competição social dos 
grupos de interesse deixa de ser um aspecto da reali-
dade social para se tornar “a grande força” mistificada. 
Daí a contradição da filosofia social ao propor que a 
consciência dos problemas não é apenas um meio de evi-
tar a deformação da realidade por uma preconcepção 
(“biais ideológico”), mas é sobretudo uma condição in-
dispensável do progresso em qualquer disciplina da in-
vestigação humana (ib.p.144).   

Contradição porque a busca de uma axiomática a 
que serve a filosofia social é dogmatismo - no sentido 
em que se fala de dogmas jurídicos ou religiosos - e o 
dogmatismo exclui o progresso científico.  

Toda a preocupação da filosofia social segundo os 
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adeptos da equivocada teoria do conflito, “é estabelecer o 
elo perdido entre a sanção do comportamento individual e 
a desigualdade das posições sociais” (ib.p.193), “elo per-
dido” este que a filosofia social encontra como contido em 
uma noção hipostasiada de “norma social”, a saber: “as ex-
pectativas de papéis são apenas normas sociais concretiza-
das” ou “instituições”.  

De mais a mais, nos é dito ser útil reduzir a estrati-
ficação social à existência de normas sociais reforça-
das por sanções, já que isso demonstraria a “natureza 
derivativa” dos problemas da desigualdade (ib.p.196).   

Daí o parentesco com o eudemonismo e os que 
buscam em uma contemplativa natureza humana um 
absoluto normativo para a vida moral, com imposição 
lógica aos fatos sociais (no caso, o absoluto são as su-
postas normas sociais reforçadas por sanções).  

Por sua vez, tal derivação teria a suposta vanta-
gem de reconduzir a certos pressupostos como a existên-
cia de normas e a necessidade de sanções, que “podem 
ser considerados como axiomáticos”, isto é, dispensa-
riam uma análise maior ! (ib.p.196).   

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

Como se pode ver, a variabilidade da estratifica-
ção resta absolutamente fora de cogitação na filosofia 
social, tornando consequentemente desprovida de va-
lor ou sem aplicação metodológica alguma a discussão 
de “universais sociológicos” neste marco axiomático 
preferido pelos adeptos da teoria do conflito. 

Finalmente, cabe notar que a teoria do conflito ou co-
ação tornou-se influente em razão nem tanto da circunstân-
cia catastrófica do século vinte, mas em virtude do caráter 
seletivo de todo o tipo de economia centrada no dinheiro, 
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com as trocas competitivas influindo e substituindo as aspi-
rações ao bem-estar pela busca de vantagem.  

Aliás, o equívoco dessa teoria foi ter projetado a 
busca de vantagem transpondo-a da estratificação eco-
nômica para o âmbito da função estatal normativa e co-
ercitiva (a solução hobbesiana para o problema da or-
dem). Vejam 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 Ja-
neiro 1974, 335 pp. (1ªedição Em Inglês, Stanford, Eua, 1968). 
Págs.141 a 173. 

 voltar à página 64 

*** 

Nota Complementar 02  

Pressupondo os juízos de realidade, os juízos cogniti-
vos estão na base das mais diversas habilidades, tais como 
utilizar uma chave para abrir ou fechar portas; conduzir 
um automóvel no tráfego, identificar e classificar as músi-
cas que se deseja ouvir, etc. Por sua vez, reconhecer a rea-
lidade de uma pessoa diferente de si, descrever seus pro-
cedimentos, sua maneira de ser e agir implica afirmar um 
juízo de realidade.  

 Ou seja, os juízos de realidade se referem ao fato de 
que a realidade é sempre de alguém, pode se afirmar em 
um quadro social como minha realidade, sua, nossa reali-
dade; como a realidade de outrem (dele), de um grupo, de 
uma classe, de uma sociedade. Embora se efetue mediante 
os símbolos sociais, toda a comunicação social acontece 
em estado de realidade, e os indivíduos estão a todo o mo-
mento formulando juízos de realidade para poderem co-
municar. Assim, “utilizar uma chave para abrir ou fechar 
portas”, “conduzir um automóvel no tráfego”, etc. impli-
cam os juízos cognitivos e pressupõem o conhecimento de 
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nossa realidade. Em razão de pressupor um juízo de reali-
dade, a sociologia do conhecimento põe em relevo as cor-
relações entre os gêneros do conhecimentos e os tipos de 
quadros sociais como sua tarefa primordial, o que em hi-
pótese alguma pode ser considerado um objetivo limitado, 
contrariamente ao que está acusado no livro de Stehr, Nico 
e Volker Meja (editores): Society and Knowledge - Con-
temporary Perspectives in the Sociology of Knowledge 
and Science, 2nd Revised Edition, New Jersey (EUA), Tran-
saction Publishers, 2009, pág. 373,4.  

 

Voltar à página 109 
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Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 02 

Plano da Obra em seis textos 

Esta obra “Curso de Sociologia do Conhecimento” 
está planejada em 06 textos com extensão mediana em 
cerca de 80 páginas no tamanho "livro de bolso", com o 
formato de boa visualização. Os cinco primeiros textos 
foram concebidos em um único conjunto. 

Os títulos em programação são os seguintes:  

Texto 01: As correlações funcionais. 

Tópicos: As correlações funcionais; Os Juízos Cog-
nitivos; Exigências e Desafios; A dimensão social do co-
nhecimento; As variações do saber; Os conhecimentos 
coletivos;  Relativismo sociológico; A orientação de Max 
Scheler; Conhecimento e realidade; Um dilema na his-
tória do século XX; A primazia lógica da técnica; Arqui-
vos eletrônicos; A visão de conjuntos; O fisiológico e o 
psicológico; O psíquico em fluxo; A cultura da tecnolo-
gia; A Sociedade de redes de informação; Comunicação 
Social e Ciberespaço; Anexo: Conhecimento e Sociolo-
gia; Notas de Fim. 

Texto 02: O impacto da tecnificação.  

Tópicos: A Mentalidade de modernização; Opu-
lência e Pobreza; Técnica e Tecnificação; O Plano orga-
nizado e o Espontaneísmo social; Tecnificação e sin-
taxe; Desenvolvimento das expectativas; Problemas re-
ais e esquemas prefixados; A mirada diferencial; A in-
trodução do maquinismo; Não há ligação originária de 
ciência e técnica; A distributividade do conhecimento 
técnico; Administração e sociologia; Sociologia e Obje-
tividade Científica; Metodologia e sociologia do conhe-
cimento; Mito e conhecimento; A Internet e a Mentali-
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dade do Utilitarismo; Nova construção do conheci-
mento; As TICs e os valores do utilitarismo; O caráter 
comunicável; Notas de fim. 

Texto 03:  

Os críticos da sociologia do Conhecimento.  

Tópicos: A suposta “orientação radical”; Interpre-
tação e Falso saber; A imanência recíproca; A Imitação 
e as Relações com Outrem; Os fenômenos da psicologia 
coletiva; Uma crença sociológica; Ciência dos Costumes 
e Sociologia; Uma metamoral semi-sociológica; Rea-
lismo de Saint-Simon; O princípio de obediência à or-
dem; O Relativismo Sociológico -2; O trabalho intelec-
tual; A realidade da condição humana; A Sociologia de 
Karl Marx; Epistemologia e Sociologia; Os sistemas cog-
nitivos; Notas de fim   

Texto 04:  

O Conhecimento em Perspectiva Sociológica.  

Tópicos: A dialética dos conjuntos práticos; Co-
nhecimento em Perspectiva Sociológica ; O Fenômeno 
da Reificação; O processamento dialético dos conjun-
tos; O método dialético nega o discursivo; sociologia da 
sociologia; Variações do saber; Linguagem comum e so-
ciologia; Linhas básicas na sociologia do conhecimento; 
Tomada de consciência e  conhecimento; O conheci-
mento sociológico: Marx; Utopismo e Realismo Socioló-
gico; Notas de fim. 

Texto 05:   

Crítica ao Preconceito contra a sociologia do Co-
nhecimento.  

Tópicos: Ciências da Cognição; O Conhecimento 
em Perspectiva Sociológica - 2; Coeficientes Sociais do 
Conhecimento; Consequências Metodológicas; Diversi-
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dade histórica dos modelos de observação e verifica-
ção; A dimensão sociológica da linguagem; Mannheim e 
o equívoco da causalidade final; O suposto a-priori axi-
ológico; Em sociologia, materialismo e espiritualismo 
são abstrações; A Qualidade Subjetiva; O equívoco da 
representação de um processo mental adaptativo; Rele-
vância pedagógica da sociologia do conhecimento; O 
desvio de Karl Mannheim; As variações do saber; Ati-
tude realista em sociologia.  

Comentário Anexo ao Texto 05: O desvio da soci-
ologia do conhecimento em relação à obra de Karl Man-
nheim. Tópicos: Hegelianismo e Teodiceia; A concepção 
hegeliana do Estado; O dualismo metafísico; A transpo-
sição dos valores; Max Weber e o problema sociológico 
em relação à teodiceia; Notas de Fim. 

Texto 06: As Aplicações da Sociologia do Conheci-
mento 

*** 
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Sobre o autor 
 

JaCob  (J.) lumier  

►Outros títulos do autor publicados com  Bubok 
Publishing S.L- Madrid, Espanha, desde 2011: 
(a) "A Moral do Artista: Leitura de Proust" (Uma Abor-
dagem Inspirada em Samuel Beckett) ensaio 135 págs. 
- ISBN: 978-84-9981-603-6; 

(b) "Comunicação e Sociologia" – Artigos Críticos 
/ 2ª Edição modificada, ensaio 149 págs. – ISBN (versão 
em papel): 978-84-9981-937-2; ISBN (versão e-Book): 
978-84-9981-938-9. 
(c) “A Idéia Tridimensional em Sociologia”, ensaio 147 
págs. - ISBN papel: 978-84-9009-129-6; ISBN ebook: 
978-84-9009-130-2 
(d) "A Utopia Negativa - Segunda Edição Modificada", 
ensaio 148 págs, ISBN: 978-84-686-0293-6 

A Primeira edição desse ensaio de sociologia da li-
teratura foi publicada junto à Universidade de Málaga, 
Espanha (ISBN-13: 978-84-693-6125-2, Nºde Registro: 
10/89770). 

(e) "Karl Marx e a Sociologia do Conhecimento - 2ª 
edição ampliada",ensaio, 146 páginas, ISBN Acabado en 
rústica: 978-84-686-3229-2; ISBN eBook en PDF: 978-
84-686-3230-8  

 

*** 
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Notas de Fim 
 

 
i Mannheim, Karl (1893–1947) : « Ideologia e Utopia : uma introdução à 

sociologia do conhecimento », tradução Sérgio Santeiro, revisão César 
Guimarães, Rio de Janeiro, Zahar editor, 2ª edição, 1972, 330pp.(1ªedição 
em Alemão, Bonn, F.Cohen, 1929 ; 2ªedição remodelada em Inglês, 1936).  

ii A sociologia exige o abandono das ilusões do progresso em direção 
a um ideal, bem como o abandono das ilusões de uma evolução social 
unilinear e contínua, sendo da competência da sociologia descobrir na 
realidade social as diversas perspectivas possíveis e até antinômicas 
que são postas para uma sociedade em vias de se fazer.  As ilusões 
trazidas pela confusão com a filosofia da história se encontram favorecidas 
pela ocorrência de um erro lógico fundamental que é a falta de distinção 
entre os juízos de realidade e os juízos de valor. Desse erro decorre a 
confusão, pois em vez de explicar os desejos a partir da realidade social, 
constrói-se a realidade social em função desses desejos A sociedade está 
sujeita a flutuações e até aos movimentos cíclicos, e a falta de distinção 
entre os juízos de realidade e os juízos de valor torna impossível o acesso 
da análise sociológica a um dado fundamental da vida social que é a 
variabilidade. 

iii Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825): La physiologie sociale. 
Oeuvres choisies, par Georges Gurvitch. Versão em volume publicada em 
Paris, Presses universitaires de France, 1965, 160 pages. Collection: 
Bibliothèque de sociologie contemporaine. (textes de 1803 à 1825).   
http://classiques.uqac.ca/classiques/saint_simon_Claude_henri/physiolo 
gie_sociale/physiologie_sociale.html édition électronique 

iv Birnbaum, Norman: “A Crise da Sociedade Industrial”, trad. Octávio 
Cajado, São Paulo, editora Cultrix, 1973, 167 pp. (1ªedição em Inglês, Lon-
dres, 1969).  
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v As teorias formalistas de diversos matizes, de que Popper é um dos 
expoentes, são refutadas na medida em que tomam por base a psicologia 
interpessoal exclusiva, promovem a técnica de estimação dos ajuizamentos 
de valor portados por cada membro de um grupo sobre cada um dos outros 
(sociodrama ou psicodrama), e sobrevalorizam a imitação em detrimento 
do psiquismo coletivo. 

vi Um filósofo formalista da ciência de alto porte como Karl Popper, 
atribuindo-lhe equivocadamente um estatuto de disciplina exclusivamente 
causal, nos diz que nada ou muito pouco a sociologia do conhecimento teria 
para ensinar. Em suas palavras: …“ podemos aprender acerca da 
heurística e da metodologia e até a respeito da psicologia da pesquisa, 
estudando teorias apresentadas pró e contra elas, mais do que por 
qualquer abordagem direta behaviorista ou psicológica ou sociológica”, cf: 
Popper, Karl: ‘Conhecimento Objetivo: uma abordagem evolucionária’, 
tradução Milton Amado, São Paulo/Belo Horizonte, EDUSP/editora Itatiaia, 
1975, 394 pp, traduzido da edição inglesa corrigida de 1973 (1ªedição em 
Inglês: Londres, Oxford University Press, 1972); pág.116. 

vii  W. Mills constatou a ocorrência de fatores extra-lógicos como 
intervindo e influindo na validade do pensamento de uma elite técnico-
científica ou de pensadores individuais, e não só assinalou tratar-se de uma 
situação de fatos, mas reconheceu uma realidade objetiva interessando à 
sociologia como disciplina determinística. Sustenta uma “teoria social da 
percepção” segundo a qual, na busca de verificação dos elementos 
empíricos, os conceitos existentes condicionam os resultados da 
indagação. Wright Mills, Charles (1916 – 1962): ‘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, 3ª edição, 1974, pp.143 a 156. Veja igualmente: Lumier, 
Jacob (J.): "Comunicação e Sociologia" – Artigos Críticos / 2ª Edição 
modificada, Junho 2011, 143 págs. Ver especialmente as páginas 130 e 
seguintes. Versão digital acessivel no link abaixo: 
http://www.bubok.es/libros/191754/Comunicacao-e-Sociologia--artigos-criticos--2-
edicao-modificada  

viii Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): “Problemas de Sociologia do 
Conhecimento”, In Gurvitch (Editor) et al. “Tratado de Sociologia – Vol.2”, 
Tradução: Ma. José Marinho, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas 
Editoriais, Porto 1968, Págs. 145 a 189 – 1ª edição em Francês: PUF, Paris, 
1960 
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ix Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): “Problemas de Sociologia do 
Conhecimento”, In Gurvitch (Editor) et al. “Tratado de Sociologia – Vol.2”, 
Tradução: Ma. José Marinho, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas 
Editoriais, Porto 1968, Págs. 145 a 189 – 1ª edição em Francês: PUF, Paris, 
1960 – Ver pág.149.    

x Veja: Émile Durkheim (1858-1917): De la division du travail social 
(1893),  Paris: Les Preses universitaires de France, 8e édition, 1967, 416 
pages. Bibliothèque de philosophie contemporaine.  

Versión digital, Les Classiques des Sciences Sociales: 
http://classiques.uqac.ca//classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/d
ivision_travail.html  

xi O utilitarismo é contestado na medida em que seus adeptos projetam 
o objeto utilitário como criterio último de las acciones humanas y como base 
mensurable de análisis de las cuestiones políticas, sociales y económicas. 

xii Uma formulação representativa dessa corrente encontra-se na obra 
de Dahrendorf, Ralf: “Ensaios de Teoria da Sociedade”,  Zahar - Edusp, Rio 
de Janeiro 1974, 335 pp. (1ª edição Em Inglês, Stanford, EUA, 1968). 

xiii  O caminho do ensino permanece um caminho de pensamento 
sempre efetivo porquanto alimentado pela “polêmica da prova”. O espírito 
científico não repousa sobre crenças, sobre elementos estáticos, sobre 
axiomas não discutidos. A crença no determinismo não está na base de 
todos os pensamentos, fora de toda a discussão. Pelo contrário, "o 
determinismo é precisamente o objeto de uma discussão”, assunto de uma 
polêmica quase diária na atividade do laboratório. Cf. Bachelard, Gaston: 
“O Novo Espírito Científico”, São Paulo, editora Abril, 1974, coleção “Os 
Pensadores”, vol.XXXVIII, pp.247 a 338 (1a edição em Francês, 1935). 
Págs. 302, 303. 

xiv   Wright Mills, Charles (1916 – 1962): ‘Consecuencias 
Metodológicas de la Sociología del Conocimiento’, in Horowitz, I.L. 
(organizador): ‘Historia y Elementos de la Sociología del Conocimiento 
– tomo I’,  op.cit. 

xv  Recente pesquisa internacional confirmou a pre- dominância 
intercontinental das redes P2P em 2010. 
http://www.sandvine.com/downloads/documents/2010%20Global%20Inter
net%20Phenomena%20Report.pdf   

xvi Sobre a noção econômica de valor vejam o artigo de Christian 
Höner na revista Krisis:  "Quest-ce-que-la-valeur" 
http://www.krisis.org/2004/quest-ce-que-la-valeur   

xvii  Veja Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da 
Sociologia –vol.II: antecedentes e perspectivas”, tradução da 3ª edição  
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francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 págs. (1ª 
ed: Paris, PUF, 1957). 

xviii   Gurvitch, Georges (1894-1965): “Los Marcos Sociales Del 
Conocimiento”, Trad. Mário Giacchino, Monte Avila, Caracas, 1969, 289 
págs. - 1ª ed: Paris, Puf, 1966. 

xix Cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): “Problemas de Sociologia do 
Conhecimento”, In Gurvitch (Editor) et al. “Tratado de Sociologia – Vol.2”, 
Tradução: Ma. José Marinho, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas 
Editoriais, Porto 1968, Págs. 145 a 189 – 1ª edição em Francês: PUF, Paris, 
1960 – Ver pág.149.    

xx  Tal influência do conhecimento técnico não reduz a 
especificidade dos demais gêneros do conhecimento, mas revela a 
tentativa de tecnificação do saber como característica da ascensão da 
tecno-burocracia. 

xxi  Wittgenstein, Ludwig (1889 – 1951): Tractadus Logico-
Philosophicus, Tradução Pierre Klossowski, Introdução Bertrand 
Russel, Paris, Gallimard, 1961, 177 Pp. (1ª edição Em Alemão : 1921). 

xxii Marx, Karl (1818 - 1883): ‘Le Capital-Livre I’, traduzido em 1872 por 
J.Roy, com apresentação de Louis Althusser, Paris, Garnier-Flammarion, 
1969, 699 págs. (1ª Edição em Alemão: 1867).   

xxiii Os mitos e os símbolos sociais são básicos para o conhecimento 
porque revelam uma presença trans-histórica, cuja efetividade reconduz às 
sociedades arcaicas e, neste sentido, concorrem para a subjetividade que 
participa em todos os processos genéricos da realidade social. 

xxiv  Wright Mills, Charles (1916 – 1962): ‘Consecuencias 
Metodológicas de la Sociología del Conocimiento’, op.cit. 

xxv Kolakowski, Leszek: ‘’A Presença do Mito ‘’, tradução José 
Viegas Filho, apresentação J.G.Merquior, Brasília, editora Universidade 
de Brasília, 1981, 112 pp. (1ª edição em Polonês, 1972). 

xxvi Embora tenha níveis objetivados, a realidade social não é um lugar, 
é mais do que uma simples extensão cartesiana (res extensa), é realidade 
em ato, em vias de se fazer, e se atualiza na multiplicidade dos quadros 
sociais. Vejam as análises sobre as extensões ou amplitudes concretas em 
Gurvitch, Georges (1894-1965): "Determinismos Sociais e Liberdade 
Humana: Em direção ao estudo sociológico dos caminhos da liberdade ", 
(Déterminismes sociaux et liberté humaine, Vers l'étude sociologique des 
cheminements de la liberte”), Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp, 
traduzido da 2ª edição francesa de 1963. (1ª edição em Francês: Paris, 
PUF, 1955).  
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xxvii Se a realidade social é tida frequentemente como um lugar ou uma 
localização é porque a apreensão original do mundo social é 
consideravelmente reificada. Veja [Berger / Luckmann, 1978] [Berger/ 
Luckmann, 1978] -Berger, Peter (1929-) e Luckmann, Thomas (1927-): “A 
Construção Social da Realidade: Tratado de Sociologia do Conhecimento” 
(The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Kno-
wledge), Tradução Floriano Fernandes, Rio de Janeiro, Editora Vozes, 
1978, 4ªedição, 247 pp. (1ª edição em Inglês, New York, 1966).  , op.cit. 
págs. 124/132. 

xxviii Na Alemanha dos Anos Vinte, as combinações ab-normais na 
burguesia declinante exprimem o vazio do mundo preenchido pelas 
coincidências de uma história dos fenômenos, na qual, descrevendo um 
tempo em ausência de intenção, Ernst Bloch descobre uma fenomenologia 
que, por não ser a boa, servirá de alavanca para a boa, prestando também 
certa maneira de assegurar a antiga cultura (gótico tardio). Cf. Bloch, Ernst: 
Héritage de ce Temps (“Erbschaft dieser Zeit”, Zürich, 1935), tradução de 
Jean Lacoste, Paris, Payot, 1978, 390 pp. 
xxix Bachelard, Gaston (1884 -1962): “Le Nouvel Esprit Scientifique". Paris, 
Les Presses universitaires de France (PUF), 10e édition, 1968. Collection: 
Nouvelle encyclopédie philosophique, 181 pages./// “O Novo Espírito 
Científico”, São Paulo, ed. Abril 1974, coleção Os Pensadores, vol.XXXVIII, 
pp.247 a 338 (1ª edição em Francês, Felix Alcan 1934). pág. 315 

xxx  Gurvitch, G (1894-1965): “Los Marcos Sociales del 
Conocimiento”, op.cit.  

xxxi  Wright Mills, C.: ‘Consecuencias Metodológicas de la 
Sociología del Conocimiento’, op. cit. 

xxxii Durkheim, Émile  [1858-1917 : De la division du travail social. 
(1893), Op. Cit. 

xxxiii  Cf. Lukacs, George : ‘Marx y Weber : reflexiones sobre la 
decadencia  de la ideología’, in Horowitz, Irwin L. : ‘Historia y Elemientos de 
la sociología del conocimiento-tomo I ’ , artigo extraido de LUKACS, G. : 
‘Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker’, Berlim, Aufbau, 
1948; tradução Carlos Guerrero, Buenos Aires, Eudeba-editora da 
universidade de Buenos Aires, 3ªedição, 1974, pp.49 a 55. Veja página 53 

xxxiv Regulamentações sociais é preferível a “controles sociais” em 
razão de que a realidade social é constringente, comporta censuras sociais 
difusas, enquanto o termo “controle” tem conotação de coerção e 
repressão, implica a vigilância exercida pelos supervisores no mundo da 
fábrica e ambientes de trabalho em geral. 
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xxxv A utilização do termo tecnificação é aqui preferível a tecnicização 
(mudança de um processo manual para técnico, automatização) porque 
visa a pôr em relevo certos efeitos em profundidade da tecnicização, como 
a primazia lógica e a imposição do absoluto utilitarista nas relações 
humanas. 

xxxvi Assim, por exemplo, embora assinalem suas margens de erro, as 
pesquisas de opinião eleitoral nos países de voto obrigatório não calculam 
o coeficiente de  discordância, não levam em conta as estatísticas 
conferidas a-posteriori que constatam exatamente o número dos "eleitores 
faltosos".   

xxxvii  Gurvitch Georges (1894-1965): “Problemas de Sociologia do 
Conhecimento”, In Gurvitch (Ed.) et Al. ”Tratado de Sociologia - Vol.2”, 
Trad: Ma. José Marinho, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, 
Porto 1968, Págs.145 A 189 (1ªedição Em Francês: PUF, Paris, 1960).  

xxxviii El atomismo en la filosofía social de Hobbes es subsidiario del 
contractualismo. El atomismo social dispensa tal ligación. La visión de la 
sociedad como constituida por individuos para la realización de fines que son 
primariamente fines individuales se aplica al atomismo social tanto cuanto al 
utilitarismo. De ahí se hablar que “no existe tal cosa como sociedad”. De ahí 
que esa proposición proyecte tanto el atomismo social cuanto el utilitarismo. 
Cf. Mark Redhead: Charles Taylor: Thinking and Living Deep Diversity,  
Rowman & Littlefield, 2002 

xxxix  Dahrendorf, Ralf (1929 – 2009): “Ensaios de Teoria da 
Sociedade”, Rio de Janeiro, Zahar – Editora da Universidade de São Paulo 
(Edusp), 1974, 335 pp. (1ª edição em Inglês, Stanford, EUA, 1968). Op.Cit. 
Ver pág. 273. 

xl Francis Bacon, filósofo inglês, 1561 – 1626. 
xli Popper, Karl (1902 – 1994): “A Lógica da Pesquisa Científica”, São 

Paulo, Editora Cultrix / EDUSP, 1975, 567 pp. (1ªedição em Alemão: Viena, 
1934). Ver pág. 353. 

xlii cf. Popper, K: ib.p. 348 sq 
xliii Veja Horowitz, Irving Louis (1929 – 2012), organizador:  
‘Historia y Elementos de la Sociología del Conocimiento – tomo I’, 

Buenos Aires, EUDEBA, 3ªedição, 1974, Prefácio. 
xliv Relacionada à sociologia do conhecimento, Gurvitch desenvolverá a 

metodologia das ciências humanas e sociais como hiperempirismo dialético. 
Cf: Gurvitch, G.(1894 -1965): “Dialectique et Sociologie”, Paris, Flammarion, 
1962, 312 pp., Col. Science.  
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xlv Gurvitch, Georges: “Problemas de Sociologia do Conhecimento”, in 
Gurvitch et al.:”Tratado de Sociologia-vol.2”, Porto, Iniciativas Editoriais, 
1968, pp.145 a 189 (1ªedição em Francês: Paris, PUF,1960). Ver pág.149. 

xlvi  Veja Gurvitch, Georges (1894-1965): “Dialectique et 
Sociologie”op. cit 

xlvii Kolakowski, Leszek: ‘’ A Presença do Mito ‘’, tradução José Viegas 
Filho, apresentação J.G.Merquior, Brasília, editora Universidade de 
Brasília, 1981, 112 pp. (1ª edição em Polonês, 1972). Cf. págs. 75 e 91.  

xlviii  Kolakowski não leva em conta 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”. Daí sua aceitação da alegoria.   

xlix  Bachelard, Gaston: “O Novo Espírito Científico”, São Paulo, 
ed.Abril, 1974, coleção “Os Pensadores”, vol.XXXVIII, pp.247 a 338 
(1ªedição em Francês, 1935). 

l Veja Gurvitch, Georges (1894-1965): “Dialectique et Sociologie”op. cit 
li Apud Machado, Jorge Alberto S.: “Difusão do conhecimento e 

inovação - o Acesso Aberto a publicações científicas” pdf 2005, Gestão 
de Políticas Públicas, EACH/USP, tecle aqui para mais informação  
conferido em 13/01/2011  e  em 22/09/2011. 

lii Machado, “Difusão do conhecimento e..." op.cit. 2005. 
liii Ibid. ibidem. 
liv  Recente pesquisa internacional confirmou a predominância 

intercontinental das redes P2P em 2010. Acesse a Web da Sandvine 
e verifique  tecle aqui para acessar 

lv Sobre a noção econômica de valor vejam o artigo de Christian 
Höner na revista Krisis  tecle aqui e leia "Quest-ce-que-la-valeur" 

lvi  Robert E. Goodin: "Utilitarianism as a Public Philosophy", 
Cambridge University Press, 1995. 

lvii  Cf. Bizarro, Sara: "Utilitarismo Moral e Utilitarismo Político", 
Revista Intelecto (Sociedade Portuguesa de Filosofia) Nº 5/ arquivo – 
Fevereiro 2001 tecle aqui e leia o artigo (conferido em 01/11). 

lviii O coeficiente existencial do conhecimento inclui os coeficientes 
humanos (aspectos pragmáticos, políticos e ideológicos) e os 
coeficientes sociais (variações nas relações entre os quadros sociais e 
o conhecimento). A respeito disto, vejam Gurvitch, Georges (1894-
1965): “Los Marcos Sociales Del Conocimiento”, Monte Avila, Caracas, 
1969, 289 págs. - 1ª edição em Francês: Paris, Puf, 1966. Op. Cit. 
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http://www.sandvine.com/news/global_broadband_trends.asp
http://www.krisis.org/2004/quest-ce-que-la-valeur
http://www.reocities.com/revistaintelecto/utilitar.html
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lix 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 o mesmo passou a rejeitar em favor das interpretações alegóricas. 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. 
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