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Resumo (Abstract)  

 

 

 

Esta pequena obra aplica a mirada diferen-

cial, põe em relevo a consciência coletiva e con-

tribui para superar o preconceito contrário a so-

ciologia do conhecimento de que haveria uma es-

trutura lógica na base das sociedades. 

Em face da confusão com a gestão dos ar-

quivos eletrônicos, afirma o caráter humano do 

conhecimento de que fazemos a experiência nos 

debates, avaliações e reflexões dos temas coleti-

vos reais, em vista de informar sobre as noções 

mínimas para a compreensão da sociologia do 

conhecimento atual. 
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Epígrafe  

 

 

“as categorias lógicas são sociais em segundo 

grau… não só a sociedade as institui, mas constituem 
aspectos diferentes do ser social que lhes servem de 

conteúdo… O ritmo da vida social é que se encontra na 
base da categoria do tempo; é o espaço ocupado pela 

sociedade que forneceu a matéria da categoria do es-

paço; fora a força coletiva que criou o protótipo do con-

ceito de força eficaz, elemento essencial da categoria 

de causalidade… O conceito de totalidade é a forma 
abstrata do conceito de sociedade”(Durkheim) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

1). Muitos criticam a sociologia e lhe atribuem 

apressadamente a ideia utilitarista e produtivista de 

que a vocação do homem é produzir, fazendo da téc-

nica e da tecnologia o principal instrumento de sua 

emancipação. Não é bem assim. O caráter histórico da 

sociologia, afirmado em sua vinculação à sociedade in-

dustrial, por Saint-Simon, não se restringe em valori-

zar o desenvolvimento das forças produtivas, mas re-

leva da confiança na realização de obras, que marca 

os séculos modernos, e implica afirmação da consciên-

cia da liberdade humana.  

    A compreensão pragmática do saber, culti-

vada pelo sociólogo, leva a enfrentar os desafios de 

hoje em dia, notadamente, a compreensão restrita de 

que o conhecimento se resume na habilidade manuse-

ada quando estamos ao computador, esquecidos que 

as habilidades são estudadas em sociologia como um 

aspecto de uma classe do conhecimento, no caso o co-

nhecimento técnico. 

Adentrar a internet adquiriu tal alcance que nos 

faz lembrar o frisson do filme em três dimensões dos 

anos sessenta, quando as pessoas iam ao cinema para 

http://www.leiturasjlumierautor.pro.br/


O Conhecimento na Realidade Social  
16 

Leituras do Século XX 
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

maravilharem-se com a experiência dos óculos bicolo-

res, e impressionarem-se com as imagens espacializa-

das que deles brotavam. 

Vê-se por aí que, cada vez mais, se imagina a 

realidade do conhecimento pelo prisma da Web, como 

o quid emergente através dos portais da rede de redes. 

O conhecimento é confundido aos próprios arquivos 

eletrônicos que se podem administrar e gerir pelo ex-

terior como qualquer recurso industrial. 

Por esse modo exteriorizado vê-se cada vez me-

nos o caráter humano do conhecimento, de que faze-

mos a experiência nos debates e nas reflexões dos te-

mas coletivos reais, como se a linguagem pura dos al-

goritmos houvesse gerado o simbolismo vazio de uma 

sintaxe lógica prévia, como exigência suposta para 

aceder ao conhecimento.  

2). Certamente, tal sugestão visando redirecio-

nar a sociologia em proveito da tecnologia pode ser 

associada notadamente às chamadas “ciências da cog-
nição”, cujo aproveitamento das novas técnicas visuais 
da neurociência fez crescer seu prestígio e influência, 

difundindo-se a falsa suposição de que, ao examinar o 

funcionamento do cérebro, a neuropsicologia seria ca-

paz de visualizar os processos mentais ou, pelo menos, 

exercer uma observação muito próxima disso. Tal o 

engano desejado.  

Em realidade esse desiderato não se verifica. Os 

processos mentais não podem ser diretamente obser-

vados, mas apenas constatados por inferência e de 

modo retroativo.  

A neurociência não alcança a visualização dos fa-

tos mentais, tais como a simbolização ou o aprendi-

zado, mas somente de seus correlatos fisiológicos.  
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Utilizando aparelhos como os de ressonância 

magnética e de tomografia, observa somente aquilo 

que acontece no organismo enquanto os processos 

mentais se desenrolam.  

3). Navegando contra tal corrente utilitarista, 

projetada sobre a tecnificação do saber, o sociólogo 

examina o conhecimento a partir da realidade social de 

conjuntos, sem adotar por princípio a subordinação 

dos homens às máquinas.  

Note-se que não se trata aqui apenas do conhe-

cimento científico, mas, como fato social, o conheci-

mento é praticado em todo o juízo que pretenda afir-

mar a verdade sobre alguma coisa – verdade como 

simples correspondência da experiência e dos fatos. 

Por conhecimento devem entender “os atos mentais 
em que se combinam a experiência imediata e mediata 

em diferentes graus com o juízo” i. Intuições e juízos 

diferenciados nas avaliações, debates e reflexões dos 

temas coletivos reaisii.  

 Há classes diferenciadas do conhecimento, vari-

ando com eficácia em função dos Nós-outros, grupos, 

classes sociais e sociedades globais iii. O método e a 

atividade do sociólogo têm foco no pluralismo efetivo 

da realidade social, com alcance prestante para desco-

brir e descrever os aspectos que escapam ao domínio 

do utilitarismo doutrinário.  

Lembra que tal orientação diferencial aqui obser-

vada, tem ascendência no histórico da sociologia. So-

ciólogos notáveis como Durkheim manifestaram re-

cusa da "utilidade" como valor normativo, critério úl-

timo das ações humanas, e base mensurável de aná-

lise das questões políticas, sociais e econômicas. Desta 

sorte, é válida a atitude intelectual que, reconhecendo 
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a especificidade da consciência coletiva, se opõe a toda 

tentativa de estabelecer um absoluto com imposição 

aos fatos sociais 1.  

*** 

 

 

Palavras-chave: comunicação, conhecimento, 

consciência, experiência, equação existencial, história, 

psicologia, psiquismo, quadros sociais, sociologia, tec-

nificação, temas coletivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 O presente artigo é um resumo dos seguintes livros do autor: (a) Curso 

de Sociologia do Conhecimento – Texto 01: Comentários Críticos e 
Observações de Leitura, ensaio, 101 páginas, Bubok, Julho 2013, ISBN 
eBook en PDF: 978-84-686-4516-2; ISBN Acabado en rústica: 978-84-
686-4515-5; (b) Curso-de-Sociologia-do-Conhecimento–Texto-02: 
Bubok, 133 págs, Agosto de 2013, Obra registrada no Safe Creative; (c) 
Curso de Sociología do Conhecimento – Texto 03: Bubok., 126 págs, 
Novembro 2013, Obra registrada no Safe Creative. 
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O Conhecimento na Realidade Social 

Jacob (J.) Lumier 

 
 

INTRODUÇÃO: A Variabilidade Como Critério. 

 

Todo o mundo sabe que os indivíduos mudam de 

atitude em função dos grupos aos quais pertencem. Os 

papéis sociais que assumem ou os personagens que 

encarnam mudam segundo os círculos sociais diferen-

tes a que pertencem.  

Um pai ou um marido muito autoritário, por 

exemplo, pode, simultaneamente, desempenhar o pa-

pel de um colega particularmente atencioso.  

Em cada grupo, um indivíduo desempenha um 

papel social diferente: é ajustador, vendedor, profes-

sor..., por outro lado, esse mesmo indivíduo pode de-

sempenhar, nesses grupos, papéis umas vezes sem 

brilho, outras vezes brilhantes; umas vezes subordina-

dos, outras vezes dominantes; os mesmos indivíduos 

e os mesmos grupos podem, segundo estruturas e 

conjunturas sociais variadas, desempenhar papéis 

muito diferentes e até opostos. Dentre outras, essas 
variações indicam somente alguns aspectos do plura-

lismo social efetivo da realidade social, que constitui o 

pano de fundo deste ensaio.  

A falsa crença de que há uma estrutura lógica na 

base das sociedades defronta-se ao fato de que, des-

locando toda a suposta coerência prévia, na realidade 

social, há as diversas perspectivas possíveis e até an-

tinômicas que são postas para uma sociedade em vias 

de se fazer.  
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A sociedade está sujeita a flutuações e até aos 
movimentos cíclicos, e o progresso retilíneo em direção 

a um ideal particular, tomado como um movimento 

constante, não pode valer mais do que para períodos 

determinados, – em outros períodos a sociedade pode 

orientar-se em sentido oposto ao ideal, ou por um ideal 

completamente diferente.  

Para o sociólogo que cultiva a mirada diferencial, 

o principal critério dos materiais empíricos é a variabi-

lidade: os agrupamentos particulares mudam de cará-

ter e não apenas de posições; assumem identidades e 

diferenças não assumidas em tipos ou subtipos de so-

ciedades diferentes. Na medida em que participam da 

mudança em eficácia que se opera no interior das es-

truturas, os grupos, mais do que se deslocarem con-

forme trajetórias apenas exteriores, se movem nos 

tempos sociaisiv.    

   As formas de sociabilidade, os grupos, as clas-

ses sociais, mudam de caráter em função das socieda-

des globais em que estão integrados; inversamente, 

as sociedades globais se modificam de cima a baixo 

sob a influência da mudança de hierarquia e de orien-

tação das primeiras v. 

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 distin-

ção entre os juízos de realidade e os juízos de valor. 

Desse erro decorre a confusão, pois em vez de explicar 

os desejos a partir da realidade social, constrói-se a 

realidade social em função desses desejos.  

Os juízos de valor são as aspirações, os desejos 

e as imagens ideais do futuro, e formam um dos pata-

mares da realidade social em seu conjunto, de tal sorte 
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que o progresso em direção a um ideal (filosofia da 
história) só pode intervir, na análise sociológica, uni-

camente em vista de integrar esse progresso ideal em 

um conjunto de fatos sociais que a análise se propõe 

explicar.  

 

*** 
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O Conhecimento Na Realidade Social 

Por Jacob (J.) Lumier

 
 

PARTE 1: A Tecnologia, A Indústria Cultural E 
O Conhecimento 

 

  Do ponto de vista da variabilidade, quando fa-

lam de um novo paradigma de construção do conheci-

mento, não devem exaltar o fato de que as tecnologias 

de informação e comunicação - TICs possibilitem ao 

conhecimento técnico ser construído em seus conteú-

dos lógico-numéricos pelas próprias ferramentas tec-

nológicas, como os computadores construindo compu-
tadores e os robôs construindo robôs.  

Trata-se de que, ao quebrar-se o elo convencio-

nal em torno da função de fazer o conhecimento / in-

formação / mensagem chegar ao consumidor, a difu-

são desse conhecimento disponibilizado na indústria 

cultural passa a sofrer os efeitos das redes de redes 

(Web), de tal sorte que o compartilhamento do conhe-

cimento disponibilizado na Internet tem sido a base da 

inovação e da produção de novos conhecimentos. 

A noção de construção passa a ter o sentido pre-

ciso de que o conhecimento / informação / mensagem 

não é mais imposto desde cima pela indústria cultural, 

mas o usufruto do mesmo, como conteúdo impresso, 

gravado socialmente, ou comunicado, resulta do cír-

culo dos administradores e usuários das novas tecno-

logias da informação, sobretudo do compartilhamento 

e das trocas entre os particulares, incluindo notada-
mente as redes de redes P2P vi. 
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Admite-se, então, que esse conhecimento / in-
formação / mensagem assim difundido e desfrutado 

em redes de redes, introduz novas referências para a 

compreensão dos papéis sociais na indústria cultural.  

Por sua vinculação direta aos meios tecnológicos 

de difusão da informação, ou como extensão desses 

meios, sobretudo pela magnitude do seu volume e ra-

pidez, tais conhecimentos em redes adquirem um va-

lor econômico próprio que antes não se verificava vii.  

Tal a razão pela qual alguns assinalam a impor-

tância de uma “noção tecnológica do conhecimento” e 
sugerem que a sociologia do conhecimento deveria 

concentrar-se primordialmente nos aspectos vincula-

dos ou diretamente impulsionados pela tecnologia, 

como o desenvolvimento das habilidades tecnicizadas.  

 

Os Juízos Cognitivos 
 

Por contra, de modo semelhante às disciplinas 

que estudam as demais obras de civilização, e tendo 
em conta que a especificidade de seu objeto sejam os 

juízos cognitivos – pretendem afirmar a verdade sobre 

alguma coisa, verdade como simples correspondência 

da experiência e dos fatos –, a sociologia do conheci-

mento se desenvolve em conjunto com a sociologia do 

direito e da moral justamente porque pressupõe os ju-

ízos de realidade.   

Os juízos cognitivos estão na base das mais di-

versas habilidades, tais como “utilizar uma chave para 
abrir ou fechar portas”; “conduzir um automóvel no 
tráfego”, “identificar e classificar as músicas que se de-
seja ouvir”, etc. Por sua vez, reconhecer uma pessoa 

http://www.leiturasjlumierautor.pro.br/


O Conhecimento na Realidade Social  
25 

Leituras do Século XX 
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br  

ou um grupo diferente de si, descrever seus procedi-
mentos, sua maneira de ser e agir, implicam os juízos 

de realidade.   

Os juízos de realidade se referem ao fato de que 

a realidade é sempre de alguém, e pode se afirmar em 

um quadro social como minha, sua, nossa realidade; 

como a realidade de outrem (dele), de um grupo, de 

uma classe, de uma sociedade.  

Embora se efetue mediante os símbolos sociais, 

toda a comunicação social acontece em estado de re-

alidade, e os indivíduos e os grupos, em seu conheci-

mento perceptivo do mundo exterior viii, estão a todo 

o momento formulando juízos de realidade para pode-

rem comunicar.  

Assim, “utilizar uma chave para abrir ou fechar 
portas”, “conduzir um automóvel no tráfego” etc., im-
plicam certamente os juízos cognitivos (no caso, a ex-
periência de afirmar a verdade de que as portas são 

abertas e fechadas mediante a utilização de chaves), 

mas, implicam igualmente o reconhecimento de nossa 

realidade como viventes em uma civilização técnica e 

integrados na respectiva mentalidade racional (as coi-

sas são percebidas com o filtro das relações de meios 

e fins), onde a habilidade de utilizar as chaves como 

simples ferramentas e não objetos de devoção pode 

ter lugar, em diferença dos tipos tradicional e carismá-

tico, de que tratou Max Weberix.  

Desta forma, em razão de pressupor os juízos de 

realidade, base de eficácia das obras de civilização 

como regulamentações sociais x, decorre a mencio-

nada definição da tarefa primordial da sociologia do co-

nhecimento, a saber: pôr em relevo as correlações 
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funcionais entre os gêneros do conhecimento e os tipos 
de quadros sociais em que são atualizados xi.  

 

Ciências da cognição e sociologia 
 

Certamente, a sugestão que visa redirecionar a 

sociologia em proveito da tecnologia, com a finalidade 

de estudar as habilidades tecnicizadas xii, pode ser as-

sociada, notadamente, às chamadas “ciências da cog-
nição”, cujo aproveitamento das novas técnicas visuais 

da neurociência fez crescer seu prestígio e influência, 

difundindo-se a falsa suposição de que, ao examinar o 

funcionamento do cérebro, a neuropsicologia seria ca-

paz de visualizar os processos mentais ou, pelo menos, 

exercer uma observação muito próxima disso. Tal o 

engano desejado.  

 

Em realidade esse desiderato não se verifica. Os 

processos mentais não podem ser diretamente obser-

vados, mas apenas constatados por inferência e de 
modo retroativo.  

A neurociência não alcança a visualização dos fa-

tos mentais, tais como a simbolização ou o aprendi-

zado, mas somente de seus correlatos fisiológicos.  

Utilizando aparelhos como os de ressonância 

magnética e de tomografia, observa somente aquilo 

que acontece no organismo enquanto os processos 

mentais se desenrolam.  

A finalidade da psicologia é a descrição, a expli-

cação, a previsão e o controle do desenvolvimento do 

seu objeto de estudo. Se os processos complexos 

como a simbolização (cada coisa tem um nome) ou o 
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aprendizado, incluídas as operações lógicas, não po-
dem ser diretamente observados, mas apenas inferi-

dos, torna-se o comportamento de um indivíduo o alvo 

principal dessa descrição, explicação e previsão.   

Acontece que as consciências individuais não se 

afirmam isoladamente, mas são intercomunicadas. 

A comunicabilidade é um diferencial da sociolo-

gia do conhecimento e pode ser resumida no fato de 

que, nas profundezas mais íntimas do Eu, encontra-

mos a consciência coletiva e, inversamente, vemos 

que é nos estados mais intensos que as consciências 

coletivas deixam de exercer a menor pressão sobre 

as consciências individuais que nelas participam. É o 

princípio das consciências intercomunicadas que o pi-

oneiro da sociologia do conhecimento Karl Mannheim 

perquiriu, mas fracassou em formular, devido a in-

fluência da filosofia da história e do hegelianismo xiii.   

Na época em que Karl Mannheim elaborou a so-

ciologia do conhecimento (os anos de 1930) não havia 

acontecido a experiência das Tecnologias de Informa-

ção e Comunicação. A extensão massiva do capital ao 

setor chamado terciário e as transformações ligadas à 

terceira revolução industrial (automatização, informá-

tica), que produziram uma industrialização generali-

zada de todos os setores da atividade humana, só 

acontecerão depois dos anos 1950.  

O desenvolvimento das Tecnologias de Informa-

ção e Comunicação - TICs torna atual o problema da 

comunicação social, cujo equacionamento deve ser re-

novado. Não se trata mais de fazer a sociologia dos 

meios de comunicação, simplesmente, mas elaborar 

uma releitura dos conhecimentos sociológicos desde o 

ponto de vista do problema da comunicação social.  
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Os símbolos Sociais e o problema da comunicação 

  

     Desta forma, a sociologia encontra-se em 

medida de oferecer um estudo explicativo do conheci-

mento bem mais completo do que não poderiam fazê-

lo as orientações reducionistas. Nessas, deixa-se de 

lado o fato de que não há comunicação fora ou pelo 

exterior do psiquismo coletivo, enquanto que, em so-

ciologia, tal assertiva é básica e cabe repercuti-la: as 

consciências individuais não se afirmam isoladamente, 

mas são intercomunicadas. Há implicação mútua na li-

gação entre o psiquismo individual, o psiquismo inter-

pessoal e o psiquismo coletivo.  

Ao constatar que no psiquismo coletivo tem lugar 

uma fusão prévia das consciências (assegurando a 

mesma significação aos signos e aos símbolos, como, 
p.ex., às palavras de uma língua), nota-se que o psi-

quismo interpessoal ou intergrupal implica os dois ou-

tros. Se esse psiquismo interpessoal é afirmado em 

suas manifestações na comunicação, nenhuma comu-

nicação pode ter lugar fora do psiquismo coletivo.  

Ao mesmo tempo, são os psiquismos individuais 

que comunicam - o que supõe sua diferenciação tanto 

quanto sua fusão. Daí porque o sociólogo insiste em 

não separar os três psiquismos xiv. 

Todo o conhecimento é comunicável mediante os 

mais diversos simbolismos sociais, incluindo a língua 

de um povo, de tal sorte que a existência dos conheci-

mentos coletivos e suas hierarquias ou sistemas é pre-

ponderante em sociologia.  

Certamente, devem pôr em relevo o aspecto di-

alético no estudo da função mediadora dos símbolos, 
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a saber: a relação do símbolo ao conteúdo simboli-
zado, entendido este como lugar desejado, significação 

em ausência, mostra-se uma relação necessariamente 

plena de ambiguidades.   

Embora os símbolos sejam, como os signos o 

são, substitutos que invocam ausências e que servem 

de mediadores, o fazem de maneira bem mais com-

plexa e dialetizada do que os signos, já que essa me-

diação à qual servem, consistindo em orientar para a 

participação mútua dos agentes no simbolizado (lugar 

desejado) e reciprocamente, mostra que, na definição 

sociológica, a característica essencial dos símbolos 

consiste em “revelar velando e em velar revelando” xv.   

Se os símbolos fossem substitutos assim tão cla-

ros como são os signos se confundiriam com estes, ao 
passo que os símbolos expressam as ausências invo-

cadas apenas parcialmente, de maneira que o lugar 

desejado nunca é inteiramente direcionado nos símbo-

los, mas é apenas uma participação mútua.  

 

A consciência coletiva e a consciência individual 
 

Pode ver que, diferente das mencionadas "ciên-

cias da cognição", o sociólogo realista elabora sua mi-

rada seguindo o ensinamento de Durkheim que, já na 

primeira metade do século XX, juntamente com os co-

laboradores da revista L'Année Sociologique, fundada 

em 1898, colocou em relevo a existência de memórias 

coletivas múltiplas, acentuando que as consciências in-

dividuais se revelam desse modo interpenetradas.  

Em debate com Gabriel Tarde (1843 – 1904), ao 

insistir que não se pode desconhecer a descontinui-

dade e a contingência que diferenciam as esferas do 
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real, Durkheim se posiciona sobre a referência das fun-
ções cerebrais na vida da consciência.  

Em seu estudo sobre Les Représentations Collec-

tives et les Représentations Individuelles, estudo pos-

teriormente inserido na sua obra Philosophie et Socio-

logie, pressentindo a dialética ao argumentar por ana-

logia sobre a autonomia relativa nas relações entre a 

consciência coletiva e a consciência individual, deixa 

claro sua recusa em reabsorver a consciência coletiva 

nas consciências individuais nos dizendo que isto equi-

valeria a reabsorver o pensamento na célula e retirar 

à vida mental toda a especificidade.  

Certamente, já se sabe hoje em dia que a des-

continuidade diferenciando a consciência individual das 

células do cérebro não é idêntica àquela que diferencia 

a consciência coletiva da consciência individual. Apesar 

de suas variadas implicações, o psíquico e o biológico 
ou orgânico pertencem a esferas do real mais ou me-

nos disjuntas, admitindo sobreposição, enquanto que, 

pelo contrário, a consciência coletiva e a consciência 

individual são manifestações da mesma realidade, es-

tudada como fenômeno psíquico total xvi.  

 

As Classes do Conhecimento - I 
 

Desta forma, tomando base na diferenciação das 

esferas do real, e tendo em vista estudar as variações 

do saber - partindo do fato elementar de que o conte-

údo do saber varia em função dos quadros sociais -, a 

sociologia leva a observar uma pluralidade de sistemas 

cognitivos, correspondentes à diversidade dos tipos de 

sociedades globais e suas estruturas – parciais e glo-

bais – como quadros sociais do conhecimento.  
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Os sistemas cognitivos compreendem diferentes 
hierarquias de classes do conhecimento, entrecruza-

das com as diferentes acentuações das suas formas.  

As classes do conhecimento podem ser: (a) mais 

profundamente implicadas na realidade social, como é 

o conhecimento perceptivo do mundo exterior, o co-

nhecimento de outro e o conhecimento de senso co-

mum, estudados nesta sequência; (b) menos espon-

taneamente ligadas aos quadros sociais, cuja ligação 

funcional pressupõe a estrutura social e requer o diá-

logo e o debate: como é o caso para o conhecimento 

técnico, o conhecimento político, o conhecimento cien-

tífico e o conhecimento filosófico xvii.  

Quanto às formas de conhecimento, compreen-

dem dicotomias que se encontram diferentemente 

acentuadas dentro de cada classe do saber, portanto, 

são as formas de relatividade das classes do conheci-
mento, das quais estudam as cinco dicotomias seguin-

tes: 1) – o conhecimento místico e o racional; 2) - o 

empírico e o conceitual; 3) - o positivo e o especula-

tivo; 4) - o simbólico e o adequado; 5) – finalmente, a 

dicotomia do conhecimento coletivo e do conheci-

mento individual.  

Revelando a compreensão relativista de que es-

sas formas se apresentam antes como tendências ou 

matizes, e só excepcionalmente surgem em relativa 

pureza, note-se que essa diferenciação das formas do 

conhecimento segundo dicotomias tem origem, e pro-

cede da constatação de que todo o conhecimento é 

uma combinação dialética de experiências e juízos xviii.  

Os tipos de sociedades globais cujos sistemas 

cognitivos foram estudados são os seguintes: (a) as 

Cidades-Estados antigas tornando-se Impérios; (b) as 
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sociedades teocrático-carismáticas; (c) as sociedades 
patriarcais (d) as sociedades feudais; (e) as socieda-

des globais que dão nascimento ao capitalismo xix.  

Os sistemas cognitivos da classe burguesa e da 

classe proletária foram igualmente estudados e são co-

nhecidos; bem como o saber específico de certos gru-

pos estruturados privilegiados, como as fábricas, os 

agrupamentos de localidades e os Estados, que não 

chegam a formar sistemas próprios xx. 

Do ponto de vista dos sistemas cognitivos me-

rece destaque o estudo das quatro classes do conheci-

mento menos espontaneamente ligadas aos quadros 
sociais, ou cuja ligação passa pela reflexão dos temas 

coletivos reais.  

Podem notar que o caráter estrutural específico 

desses conhecimentos se manifesta em dois níveis das 

variações do saber, seguintes: (a) - tanto pela efetua-

ção de múltiplos coeficientes sociais variados (caso do 

conhecimento científico que, embora seja aberto ao 

público e desinteressado, não é conhecimento direto, 

mas derivado, e tem como pressuposição a acumula-

ção, a organização e o planejamento da pesquisa); (b) 

- quanto pela participação direta dos interessados em 

preservar ou em partilhar os segredos do conheci-

mento (caso do conhecimento técnico e do conheci-

mento político).   

Como sabe, além de realçar a variabilidade (o 

conteúdo do saber varia em função dos quadros soci-
ais), o alcance e a aplicação da sociologia do conheci-

mento não é outro senão fazer sobressair o que há de 

específico a este ou àquele Nós-outros xxi, a este ou 

àquele grupo, no aspecto do saber que ele possui e usa 

para se orientar no mundo, isto é, a mentalidade que 
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lhe é própria como grupo estruturado, ou que lhe cor-
responde como forma de sociabilidade. 

 Sem dúvida, essa mentalidade só é descoberta 

pela colocação em perspectiva sociológica do conheci-

mento, que põe em relevo as correlações funcionais 

com os quadros sociais, de tal sorte que se participa 

em um grupo estruturado na medida em que se parti-

lha o saber específico a este grupo, mesmo à distância 

ou aparentando nada ter a ver com o mesmo.  

O reconhecimento pelo saber específico de um 

grupo estruturado tem alcance probabilitário, permite 

avaliar o campo das combinações virtuais ou reais com 

outros grupos ou classes que o mesmo está em medida 

de participar, para trocar, completar, ou enriquecer 

seus conhecimentos e experiências, caso, bem enten-

dido, tal grupo atualize uma consciência aberta às in-

fluências do ambiente que seja acima da média, como 
nos grupos e classes em ascensão.  

Permite também verificar, entre outros aspectos, 

a influência do mesmo grupo, se está em ascensão ou 

não, aspectos esses muito relevantes quando se trata 

de classes sociais, mais relevante ainda no estudo dos 

tipos de sociedades globais e suas estruturas, já que 

esse estudo implica em descrever de que maneira gru-

pos e classes sociais deixam combinar seus conheci-

mentos específicos integrando-os nos sistemas cogni-

tivos das sociedades.  

Note-se que não se trata aqui apenas do conhe-

cimento científico, mas de todo o juízo que pretenda 

afirmar a verdade sobre alguma coisa. Ou seja, por 

conhecimento devem entender “os atos mentais em 

que se combinam a experiência imediata e mediata em 

diferentes graus com o juízo” xxii.  
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Por sua vez, o alcance dessa análise tem base 
nos materiais da historiografia, utilizados conforme a 

tipologia sociológica das sociedades globais e suas es-

truturas, – notando que os tipos sociológicos podem se 

repetir na atualidade – e considera diferenciadamente 

as classes do conhecimento, cada vez que apareceram 

em um quadro social, logo, como uma classe do co-

nhecimento que estava rechaçada ao último lugar no 

tipo de sociedade em que é possível constatá-lo.  

Para assinalar um exemplo, quando estava em 

último lugar no quadro da sociedade feudal, o conhe-

cimento perceptivo do mundo exterior tinha como ex-

pressões a “ausência de perspectiva na arte, o plissa-
mento das cidades e dos povoados em si mesmos, em 

sua arquitetura e sua disposição”, estando assim em 
acordo com o caráter fechado da mentalidade coletiva 

naquele tipo de sociedade global xxiii.  

Já o conhecimento científico ocupou um lugar 

predominante no sistema do conhecimento somente 

nas estruturas capitalistas, particularmente nas estru-

turas do capitalismo competitivo. Nas sociedades in-

dustriais, o conhecimento científico entrou em compe-

tição com o conhecimento filosófico e o ultrapassou.  

 

O saber como regulamentação social 
 

Certamente, em qualquer sistema cognitivo, o 

conhecimento perceptivo do mundo exterior é privile-

giado, é o portal do saber, e dá conta das perspectivas 

recíprocas sem as quais não há funções estritamente 

sociais, enquanto os demais saberes já são classes do 
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conhecimento particular, já são funções correlaciona-
das dos quadros sociais e pressupõem aquele conheci-

mento perceptivo do mundo exterior.  

O processo perceptivo mais simples é um todo e 

implica como sabem elementos estruturais fundamen-

tais (Gestalten), os quais antecipam a capacidade do 

homem para isolar relações ou considerá-las em sen-

tido abstrato. Na percepção não há espaços vazios, 

mas extensões concretas.  

Por sua vez, o conhecimento perceptivo do 

mundo exterior afirma como verdadeiro um conjunto 

coerente de imagens imbricadas em amplitudes xxiv e 

tempos concretos e específicos, cuja percepção é 

muito variável. Isso pode ser bem compreendido na 

análise do sistema cognitivo da classe burguesa.  

Como é sabido, foi o advento da burguesia que (1) fez 

progressarem, para o primeiro lugar, as ciências da natureza 

e as ciências exatas, e o fez tanto diretamente quanto pela 

intermediação do Estado e seus estabelecimentos de ensino; 

(2) impôs a quantificação mais forte e mais eficaz das ampli-

tudes e dos tempos, levando ao pé da letra o lema de que 

“tempo é dinheiro”, estabelecendo, dessa maneira, um laço 
entre o conhecimento perceptivo do mundo exterior e o conhe-

cimento científico, com tendência para unificá-los; (3) a che-

gada ao poder da classe burguesa, no séc. XVIII, trouxe mu-

dança em permanência no interior das estruturas, de tal sorte 

que a sociedade industrial passa a experimentar, desde então, 

uma união entre conhecimento científico da natureza e conhe-

cimento técnico.   

Até o século XVIII, antes da chegada ao poder da bur-

guesia, a sociedade industrial, começando no século XVII, 
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buscava desenvolver-se fora das ciências, diretamente nas fá-

bricas e nas práticas de trabalho que as mesmas suscitavam.   

A mudança levando à união do científico e do técnico 

passa por um momento inicial em que o saber burguês situa 

o mundo exterior nas amplitudes prospectivas (as que se lo-

calizam adiante), notando-se uma correspondência entre es-

sas e os interesses imediatos dos empresários, referidos à 

expansão econômica e à evolução técnica. 

A mudança avança em razão de a “visão que localiza 
adiante” revelar-se impossível sem a intervenção dos meios 

técnicos, os quais, por sua vez, não podem evoluir com a ra-

pidez suficiente sem a ajuda do conhecimento científico.   

Desta forma, tendo base nas amplitudes prospectivas e pro-

jetivas em que o saber burguês situa o mundo exterior, a ten-

dência para a união ciência-técnica, por corresponder às 

perspectivas da expansão econômica e da evolução da téc-

nica, teve a ver com os seguintes pontos:  

(a) com a conquista de novos mercados, notadamente 

os coloniais; (b) com a busca de mão de obra e das riquezas 

naturais, tais como os minerais, o petróleo, o carvão, etc.; e, 

finalmente, (c) com a colocação nova dos capitais e (d) com 

as organizações industriais nacionais e internacionais, inclu-

indo os trustes e cartéis.    

(4) Acresce que, nesse conhecimento do mundo exte-

rior próprio da classe burguesa, as amplitudes e os tempos se 

orientam no mesmo sentido e são medidos com os mesmos 

padrões quantitativos do “tempo é dinheiro”; (a) as amplitudes 
se afrouxam e se ajustam sem dificuldade graças à interven-

ção dos meios de comunicação, (b) combinando elasticidade 
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aos tempos identificados à circulação dos capitais e aos inves-

timentos, ao ciclo da produtividade das empresas, à duração 

do trabalho e do comércio.      

(5) Com a decadência da classe burguesa desde o final 

do século XIX – a enfrentar, então, uma resistência mais forte 

da classe proletária, várias crises econômicas mais graves, as 

guerras de descolonização, o advento dos regimes coletivistas 

a partir das revoluções sociais –, o saber burguês revela que 

o mundo exterior se imbricou em amplitudes e tempos mais 

egocêntricos e agitados, os quais, por sua vez, não se subme-

tem às medidas quantitativas e são refratários aos estudos ci-

entíficos ou às soluções técnicas.    

(6) Desta forma, se chega ao conhecimento que a 

classe burguesa tem do exterior na segunda metade do século 

XX : (a) as amplitudes difusas resultam das incertezas ligadas 

à sorte das estruturas sociais de tipo capitalista; (b) as ampli-

tudes concêntricas e projetivas são relativas à inclusão nos 

blocos internacionais, em conflito e concorrência pacífica xxv.   

   Seja como for, importa reter 

que, onde se verifiquem as classes do conhecimento 

mais profundamente implicadas na realidade social, 

descobre-se a simples manifestação dos temas coleti-

vos: os Nós-outros, os grupos, as classes sociais, as 

sociedadesxxvi. 

Daí o saber como controle ou regulamentação 

social: obstáculo ao avanço real dos temas de que to-

mamos consciência; constringente como aquilo que 

suscita os esforços e faz participar no real.  

Por exemplo, quando formulamos em palavras o 

conhecimento de um Nós-outros (Nós professores, Nós 
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autores, etc.), do qual tomamos consciência como 
tema coletivo (apreendido e percebido na base de sua 

formulação em sintaxe), verificamos, nesse caso, um 

obstáculo ao avanço real da experiência humana vi-

vida, obstáculo surgido por força da objetivação pela 

linguagem conceitual, a qual atualiza, mas refreia, o 

fluxo daquela experiência intuitiva na base do pronome 

“Nós” xxvii. A referência dessa experiência faz ver que 

os Nós-outros são as expressões concretas da consci-

ência coletiva xxviii. 

     Tal o exemplo do saber como fato social, as-

sinalado em termos didáticos, sendo a este aspecto da 

condição humana que o sociólogo chama regulamen-

tação social pelo saber, acentuando a eficácia do co-

nhecimento na realidade social xxix.   

 

As categorias lógicas são sociais  
 

Ao imporem a redução imprópria da comunicabilidade, 

as mencionadas ciências da cogniçãoxxx confrontam-se 

à impossibilidade em esclarecer a ligação das opera-

ções lógicas ao conhecimento propriamente humano, 

do qual fazemos a experiência quando dialogamos e 

enunciamos juízos, avaliações, reflexões, temas.   

A comunicabilidade torna possível tal ligação en-

tre a lógica e a experiência. Repetindo o que está dito 

acima, no psiquismo coletivo, tem lugar uma fusão 

prévia das consciências (que assegura a significação 

comum reconhecida 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 o psiquismo inter-
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pessoal é afirmado em suas manifestações na comuni-
cação, nenhuma comunicação pode ter lugar fora do 

psiquismo coletivo. Ao mesmo tempo, são os psiquis-

mos individuais que comunicam – o que supõe sua di-

ferenciação tanto quanto sua fusão.  

Daí a relevância já mencionada das constatações 

sociológicas de Émile Durkheim (1858-1917), destaca-

das por Gurvitch, ora repercutidas, que assinalam a 

indispensabilidade da sociabilidade humana no conhe-

cimento, seguintes: 

 “As categorias lógicas são sociais em segundo 

grau… não só a sociedade as institui, mas constituem 
aspectos diferentes do ser social que lhes servem de 

conteúdo… O ritmo da vida social é que se encontra na 
base da categoria do tempo; é o espaço ocupado pela 

sociedade que forneceu a matéria da categoria do es-

paço; fora a força coletiva que criou o protótipo do con-

ceito de força eficaz, elemento essencial da categoria 

de causalidade… O conceito de totalidade é a forma 
abstrata do conceito de sociedade” xxxi.  

O posicionamento de que qualquer tentativa em 

estudar o conhecimento para-além das simples fun-

ções lógicas e cerebrais não passaria (a) de mera ide-

ologia e (b) careceria de alcance científico, projeta uma 

crença que menospreza o alcance dos simbolismos no 

conhecimento e, por esta via, deixa ver o desconheci-

mento das teorias de consciência aberta às influências 

do ambiente.  

Pelo contrário, o estudo da formação de um sen-

timento coletivo mostra bem que as influências do am-

biente são assimiladas.  
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O Conhecimento Na Realidade Social 

Por Jacob (J.) Lumier

 
 

PARTE 2: Sentimento Coletivo E Conhecimento 

 

 

As teorias formalistas são refutadas na medida 

em que tomam por base a psicologia interpessoal, pro-
movem a técnica de estimação dos ajuizamentos de 

valor portados por cada membro de um grupo sobre 

cada um dos outros (sociodrama ou psicodrama), e, 

além da imitação, valorizam as relações de preferência 

e de repugnância interpessoais e intergrupais.  

Nessa limitada orientação, se preconiza que, ao 

nível psicológico da realidade social, qualquer interesse 

está concentrado sobre a psicologia interpessoal em 

detrimento da psicologia coletiva propriamente dita, 

com desprezo das funções intelectuais e voluntárias 

em favor do aspecto exclusivamente emotivo da pre-

ferência e da repugnância, com o aspecto mais signifi-

cante da aspiração sendo aí deixado de lado. Por con-

tra, para o sociólogo, a realidade social não admite re-

dução a uma poeira de indivíduos idênticos, mas, ao 

contrário disso, todas as interações, inter-relações, re-
lações com outrem (interpessoais e intergrupais) ou 

interdependências pressupõem e são sempre fundadas 

sobre interpenetrações, integrações, participações di-

retas, fusões parciais em os Nós-outros (atuais ou vir-

tuais), como totalidades xxxii. 
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A psicologia interpessoal no sentimento coletivo  
 

Embora a imitação tenha procedência na consci-
ência coletiva, predomina nesta última a oposição so-

ciológica entre fusão ou interpenetração das consciên-

cias, por um lado, e, por outro, a sua simples interação 

ou interdependência.  

O fenômeno essencial da psicologia coletiva que a in-

sere no domínio da sociologia, é a imanência recíproca 

e a dialética entre as consciências coletivas e as cons-

ciências individuais. A psicologia interpessoal é parte 

do problema da formação de um sentimento coletivo. 

Gurvitch já assinalou que Durkheim era contra o 

alargamento do termo imitação e a sua utilização em 

sentido ampliado. Repelia a utilização do termo imita-

ção para designar (a) – fosse o processus pelo qual, 

no seio de uma reunião de indivíduos, se elabora um 

sentimento coletivo, (b) – fosse o processus de que 

resulta a adesão social às regras comuns ou tradicio-

nais de conduta xxxiii. 

A sugestão de que a psicologia social ou inter-

pessoal podia ser reduzida ao termo imitação desdo-

bra-se (a) na afirmação de imitação recíproca “de um 
por todos e de todos por um”, nas assembleias das ci-
dades; bem como (b) na afirmação de imitação dos 

costumes, cujos modelos seriam os nossos antepassa-

dos, para designar a nossa adesão às regras – havendo 

também (c) uma sorte de imitação dos modos cujos 

modelos seriam os nossos contemporâneos. 

Durkheim houvera entendido imitação em sen-

tido estrito e aceitava a sua aplicação como desig-

nando a reprodução automática por repetição do es-

tado de consciência de um indivíduo por algum outro 
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indivíduo, incluindo a reprodução de um movimento 
feito por algum semelhante. Nada obstante, Durkheim 

repelia qualquer alcance social nesta reprodução auto-

mática e negava qualquer influência coletiva xxxiv.  

Por sua vez, admite-se como sendo durkheimi-

ana a noção bem delimitada de imitação, e bem exclu-

siva, no sentido de que a imitação dispensa qualquer 

comunidade intelectual ou moral entre dois sujeitos, 

não sendo necessário nem que permutem serviços, 

nem que falem a mesma língua para a imitação. 

Em consequência, seria ilegítimo designar por 

imitação a submissão aos modos e aos costumes, as-

sim como a participação na efervescência coletiva, pois 

em ambos os casos se trata de manifestações da cons-

ciência coletiva. 

Na efervescência dos grupos não há nem modelo 

nem cópia, mas fusão de certo número de estados psí-
quicos no seio de outro, que deles se distingue, e que 

é o estado coletivo: em vez de imitação se deveria falar 

de criação, visto que desta fusão resulta algo novo – 

resulta um sentimento coletivo – sendo este processus 

o único pelo qual o grupo tem a capacidade de criar. 

          Em complementaridade, o posiciona-

mento durkheimiano afirma igualmente que confor-

mar-se com os costumes e os modos nada tem a ver 

com imitação, que neste caso é somente aparente: o 

ato reproduzido é tal não por se ter verificado na nossa 

presença ou com o nosso consentimento. Nossa ade-

são à regra se dá em virtude do respeito inspirado pe-

las práticas coletivas e por causa da pressão da coleti-

vidade sobre Nós-outros, para evitar a dissidência. Ao 

contrário de imitação, conformar-se com os costumes 
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é estar consciente da existência da consciência coletiva 
e inclinar-se perante ela. 

 

A Imitação e as Relações com outrem 
 

Mas não é tudo. A análise sociológica crítica ob-

serva, ademais, certa incoerência entre as linhas de 

orientação abaixo, em que (a) e (b) são insuficiências, 

e (c) é positiva, em relação a Gabriel Tarde e Durkheim 

que:(a) –ambos pressupõem, em primeiro lugar, que 

as consciências individuais, perfeitamente isoladas, 

podem entrar em contato independentemente de qual-

quer recurso à consciência coletiva;(b) – pressupõem, 

em segundo lugar, que a reprodução imitativa pode 

não ser reduzida a fenômenos de reprodução automá-

tica ou “contágios” – aplicáveis aos animais como ao 

homem, e que se afirmam fora da vida social;(c) – 

pressupõem, em terceiro lugar, e esta é a orientação 

positiva, que tal reprodução imitativa pode ser funda-

mentada em signos e símbolos. 

A respeito dessa terceira pressuposição, podem 

dizer que, ao se imitar, por exemplo, não o “espirro” 
ou o temor de outro, mas sim os seus gestos, as suas 

condutas conscientes, as suas opiniões, os seus atos 

refletidos, os seus juízos, etc. a imitação pressupõe a 

comunicação das consciências por meio de sinais e 

símbolos – e essa comunicação simbólica pressupõe, 

por sua vez, a fusão ou a interpenetração prévia das 

consciências, isto é: pressupõe uma consciência que 

dê aos signos simbólicos significações idênticas para os 

participantes. 

Mas não é tudo. Nenhum contato, nenhuma in-

terdependência, nenhuma imitação distinta do simples 
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“contágio” são possíveis entre as consciências indivi-
duais de outra forma que não seja no plano ou no ho-

rizonte da consciência coletiva. Durkheim se equivoca 

quando, por efeito de sua argumentação contra Tarde, 

levando-o a reduzir a imitação à reprodução automá-

tica, chega à conclusão de que a psicologia interpes-

soal é inexistente e não passa de outro nome para a 

psicologia individual tradicional xxxv. 

Por contra, admite-se dentro da sociologia uma 

psicologia interpessoal e intergrupal em conexão com 

a psicologia coletiva. Nota que a existência dos Nós-

outros, por um lado, dos Eu e de Outrem, por outro 

lado, leva a reconhecer as relações mentais com ou-

trem, isto é, as relações psíquicas entre Eu, Tu, ele, 
xxxvi e entre os diferentes Nós-outros, sublinhando que 

essas relações pressupõem a realidade muito mais 

complexa e rica das manifestações da sociabilidade. 

Enfim, Gurvitch assinala que o estudo da imita-

ção põe o problema da realidade do outro, o alter ego, 

assim como o problema da validade dos signos e sím-

bolos, cuja solução conduz primeiro ao estudo socioló-

gico dos Nós-outros na vida dos grupos sociais, bem 

como ao estudo dos atos e estados mentais coletivos.   

*** 
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Imanência recíproca e implicação mútua 
 

A análise sociológica dos fenômenos da consci-
ência prossegue, e põe em questão a aplicação das 

imagens espacializadas, sobretudo as da interação en-

tre as consciências, a da repetição ou a comparação da 

fusão das consciências individuais a uma síntese quí-

mica, imagens espacializadas essas que destroem a 

especificidade extra espacial e total da vida psíquica, 

que é em fluxo. Deste ponto de vista, por contra, se 

distingue em acordo com Gurvitch os fenômenos da 

psicologia interpessoal e intergrupal, por um lado, e 

por outro lado os fenômenos da psicologia coletiva pro-

priamente dita, sublinhando que se trata de duas es-

pécies de fenômenos que não se excluem e estão pro-

fundamente unidos. 

Vale dizer, os casos em que as consciências co-

municam somente por signos e símbolos, por expres-

sões mediatas e convergem, restando mais ou menos 

fechadas – tais os fenômenos da psicologia interpes-
soal e intergrupal – não podem ser considerados em 

maneira excludente em relação aos casos em que as 

consciências podem interpenetrar-se diretamente, por 

meio de intuições mais ou menos atuais, originando 

frequentemente as fusões parciais de consciências 

abertas tendo por quadros sociais os Nós-outros, tais 

os fenômenos da psicologia coletiva propriamente dita. 

Repelindo, em definitivo, a aplicação de imagens 

espacializadas, a unidade dessas duas espécies de fe-

nômenos representando aspectos do que chama fenô-

menos psíquicos totais baseia-se no seguinte: (a) que 

os fenômenos da psicologia interpessoal, especial-

mente a comunicação simbólica, são inseparáveis da 
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psicologia coletiva, porque as relações entre Eu e Ou-
trem assim como a validade dos signos mediatos ou 

signos simbólicos pressupõem a presença atual ou vir-

tual do Nós-outros, sob o seu aspecto mental; (b) que, 

em contrapartida, é por intermédio do psiquismo inte-

rindividual e intergrupal que a consciência coletiva 

alarga frequentemente o círculo da sua influência, e 

atrai, por vezes, novas participações. 

A insuficiência da aplicação do princípio da ima-

nência recíproca e da implicação mútua por Durkheim, 

nesses pontos, explica sua conclusão em favor da pre-

existência da consciência coletiva, a qual se afirmaria 

antes de afetar a consciência individual e penetrar no 

seu interior. 

Em acordo com Gurvitch xxxvii, este argumento 

pressupõe equivocadamente o isolamento entre as 

duas consciências, a individual e a coletiva, isolamento 
contrário a qualquer experiência psicológica, e que só 

é possível de conceber na contramão da imanência re-

cíproca e da implicação mútua, pela aplicação simplista 

à vida psíquica dos esquemas imagéticos espaciais 

(imagine duas substâncias químicas…, imagine duas 
pessoas…, etc.). 

Ademais, evitando o refúgio metafísico a que tal 

argumento da preexistência da consciência coletiva o 

levaria, e não se deixando conduzir para além de uma 

ciência efetiva como o é a sociologia, Durkheim (ape-

sar de seu sociologismo da metamoral, já mencionado) 

admitirá que as consciências individuais – pelo menos 

elas – seriam imanentes à consciência coletiva, mas 

sem que a recíproca fosse verdadeira. 

Será por esse desvio que Durkheim afirmará a 

constatação da riqueza incomparável da consciência 
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coletiva – da qual as consciências individuais não po-
deriam entrever senão ínfimas partes.  

 

Gestalttheorie e Sociologia 
 

Do ponto de vista sociológico dialético, a preten-

dida redução da consciência individual à sensibilidade 

e da consciência coletiva à razão revela-se um pressu-

posto falso, que implica múltiplas contradições. 

Com efeito, a identificação da consciência indivi-

dual como puramente sensível implica torná-la nula 

(seria um instinto). 

A contra argumentação sociológica é inspirada 

na Gestalttheorie, a saber: (a) – toda a consciência 

não é somente uma tensão virtual do fechado em di-

reção ao aberto, mas é ainda uma tensão entre as múl-

tiplas sensações e a sua integração nas totalidades; 

(b) – ao fazer ver que as sensações particulares não 

passam de abstrações intelectuais de totalidades apre-

endidas intuitivamente a teoria psicológica da forma 
ou Gestalttheorie xxxviii demonstra toda a impossibili-

dade na redução da consciência a sensações dispersas 

(redução imprópria esta que segundo Gurvitch refor-

çou a concepção da consciência individual fechada em 

Durkheim). 

Sem embargo, o sociólogo afirma a evidência de 

que existem os elementos sensíveis da consciência co-

letiva, existem os sentidos coletivos de conservação e 

de defesa, os sentidos das paixões e das inclinações 

coletivas bem como é evidente a existência das fun-

ções intelectuais (intuições, juízos) na consciência in-

dividual (estados, opiniões, atos). 
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Mas não é tudo. Contra o argumento durkheimi-
ano que identifica a consciência coletiva seja com a ra-

zão, seja com a consciência pura, seja com a inteligên-

cia ideal ou Logos, cabe lembrar ninguém menos que 

o próprio Durkheim se contradizendo nisso. 

Com efeito, Durkheim afirma a existência de cor-

rentes coletivas que arrastam para o suicídio ou para 

o crime, tanto quanto fala de pânicos coletivos, etc. 

Insiste nas tendências, nos sentimentos, nas crenças, 

nas aspirações, nas efervescências coletivas que po-

dem referir-se aos estados e opiniões tanto quanto aos 

atos mentais e funções intelectuais, mas que se opõem 

em todos os casos à razão universal.  

Quer dizer, em relação ao aspecto da dupla exis-

tência de elementos sensíveis e de funções intelectuais 

há dialética entre a consciência individual e a consci-

ência coletiva – tendência para a complementaridade, 
para a implicação mútua e para a reciprocidade de 

perspectiva – de tal sorte que esse dualismo elementos 

sensíveis / funções intelectuais encontra-se tanto em 

uma quanto na outra. 

Acresce que as consciências individuais podem 

interpenetrar-se e fundir-se (plano transindividual): 

(a) – por vezes nas suas sensações e paixões; (b) – 

por vezes nas suas representações e nos seus senti-

mentos; (c) – por vezes nos seus atos, nas suas in-

tuições e nos seus juízos – sejam estes marcados pela 

preponderância da inteligência, da emotividade ou da 

vontade. 

 

O coeficiente existencial do conhecimento 

  É equivocado confundir e reduzir os 

símbolos sociais ao domínio da ideologia. Trata-se de 
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uma confusão questionada em relação ao behavio-
rismo, cujas explicações do comportamento, tomado à 

margem de toda a implicação simbólica, conduzem às 

conclusões mais absurdas quando aplicadas às situa-

ções humanas e sociais.  

  Gurvitch nos oferece um exemplo ca-

bal da insuficiência fundamental do behaviorismo apli-

cado à sociologia. Nota o disparate a que chegam ao 

excluir o alcance prioritário dos símbolos sociais para a 

compreensão dos comportamentos.  

  Opõe-se vigorosamente nosso autor à 

tese dos juristas behavioristas norte-americanos ao 

afirmarem que o direito não é senão o comportamento 

do juiz em um tribunal. Toma como exemplo o fato de 

que o indivíduo humano tem manifestações comporta-

mentais de ordem fisiológica (espirra, se assua, cospe) 

e que, as incluindo, o comportamento do juiz não pro-
duz em modo algum direito.  

  Para que esse efeito de produzir direito 

seja verificado é preciso que a conduta do juiz seja pe-

netrada por certo conjunto de símbolos sociais. O com-

portamento simbólico do juiz depende muito mais das 

significações sociais jurídicas do que de uma criação 

pessoal. Tal o limite da estreita concepção behavio-

rista. Sem embargo, reconhece que o behaviorismo 

propagou a convicção de que a realidade do homem 

comporta uma objetividade científica xxxix.  

*** 
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O Critério científico da sociologia 
 

    Vale dizer, para além da ideologia, a sociolo-
gia ultrapassa o estudo das representações e funções 

representativas e nem de longe pretende estabelecer 

os conteúdos cognitivos em relação às justificativas 

ideológicas, sejam elas quais forem.  

Aliás, a sociologia dispõe de critérios operativos 

para desdogmatizar seus “conceitos” ou quadros ope-
rativos de análise e explicação. Mostra-se igualmente 

capaz de negar operativamente qualquer pré-ajuiza-

mento em relação aos conteúdos cognitivos. Sem em-

bargo, propõe abarca-los em conjuntos, a partir da dis-

tinção dos vários gêneros do conhecimento que, por 

sua vez, diferencia em classes, ao decompor os siste-

mas cognitivos a partir dos tipos de sociedades globais 

que atravessam a históriaxl.  

Certamente o conhecimento não é separado das 

“mitologias” nem dos simbolismos sociais que prolife-

ram na consciência coletiva. xli 

Sociólogos notáveis como C. Wright Mills obser-

varam que os simbolismos da consciência coletiva são 

intervenientes como fatores extra lógicos do conheci-

mento, tais como os contextos culturais e os determi-

nismos sociais e sociológicos xlii.  

Em consequência, para a compreensão socioló-

gica dos sistemas cognitivos, se impõe o estudo do co-

eficiente existencial do conhecimento – incluindo os 

coeficientes humanos (aspectos pragmáticos, políticos 

e ideológicos) e os coeficientes sociais (fatores numé-

ricos das variações nas relações entre quadros sociais 

e conhecimento) xliii.   
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Deve ter em conta que a consciência coletiva es-
tudada prioritariamente em sociologia diferencial como 

quadro dos conhecimentos, inclui as avaliações coleti-

vas, opiniões, carências e ideais, apenas como partici-

pações direta dos indivíduos nas totalidades espontâ-

neas, ou fusões parciais das consciências e das condu-

tas, e não como identificações das consciências xliv, e 

que essa consciência coletiva é tão real quanto a cons-

ciência interindividual (existência mista das consciên-

cias individuais, a oscilarem entre o afastamento e a 

aproximação), de tal sorte que toda a vida da consci-

ência aparece comprometida em uma dialética entre o 

Eu, os outros e Nós-outros. 

O estudo científico busca a previsão dos fenôme-

nos, seus determinismos, e a sociologia desenvolve o 

estudo científico do conhecimento como fato social.  

  Daí sua metodologia voltada para (a) descrever 
as variações do saber em função dos quadros sociais, 

(b) descobrir os sistemas cognitivos atualizados nesses 

quadros sociais, e (c) as tendências cognitivas que lhes 

correspondem.  

Além disso, a procedência da comunicabilidade 

em nossos juízos, critérios, avaliações, e as vias por 

meio das quais novos conhecimentos intercomunica-

dos chegam a ser produzidos são outros tantos proble-

mas científicos que a sociologia esclarece, ao estudar 

os sistemas cognitivos existentes e decompô-los em 

hierarquias de classes e formas do conhecimento.  

 

A concepção conservadora 
 

Acontece que nem todos os autores chegaram às 

mesmas conclusões e reconheceram a relevância, para 
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a sociologia, do coeficiente existencial do conheci-
mento. Karl Mannheim, que foi o mais notado incenti-

vador da sociologia do conhecimento na primeira me-

tade do Século Vinte, projetou a representação de um 

grupo privilegiado que poderia acessar um fictício 

pleno saber, exatamente porque seria desprovido de 

correlações funcionais (“amarras sociais”) e, em razão 
disto, situar-se-ia acima dos interesses e dos grupos.  

Tal orientação é todo o contrário da sociologia do 

conhecimento, cujo ponto de vista acentua a variação 

do conhecimento em função dos quadros sociais e re-

pele toda a utopia do saber desencarnado, projetada 

no posicionamento equivocado de Mannheim . 

Um “estrato desamarrado, relativamente sem 
classe”, chamado “intelligentsia” socialmente desvin-
culada, ao qual é atribuído o “papel de vigia” das ne-
cessidades da época, revela-se uma concepção que, de 
fato, corresponde à tecnoburocracia, compreendida 

como classe social urbana em ascensão no século XX 

(gerentes, supervisores, experts os mais variados). 

 Além dessa representação, há sua concepção 

conservadora do saber como reduzido ao alcance ins-

trumental: um saber com serventia para prover a 

adaptação dos sujeitos à sua situação histórica xlv. 

Essa fórmula é um posicionamento filosófica pre-

concebido para submeter o princípio de sua sociologia 

que, ao contrário de toda a suposição, afirmava a de-

terminação social do pensamento em razão do hegeli-

anismo e não em resultado das pesquisas concretas.  

Tratava-se de uma aplicação da adaptação do 

“espírito” às situações históricas, como ideia proveni-
ente da dialética conservadora hegeliana.  
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O “espírito” de que fala Karl Mannheim é o da 
história universal hegeliana, bem diferente do uso pro-

priamente sociológico deste termo em Wilhelm Dilthey 
xlvi, quando tal termo passou a designar o conjunto das 

obras de civilização, incluindo a arte, religião, direito, 

moralidade, educação, e o próprio conhecimento.  

Em face dessa observação, notam com clareza a 

desqualificação do seu próprio pragmatismo por Karl 

Mannheim. Autor muito influente nos Estados Unidos 
xlvii, com sua obra Ideologia e Utopia xlviii e sua com-

preensão de que todo o conhecimento é ligado a ques-

tões práticas, Mannheim comprometeu seu pragma-
tismo enfocando o saber como instrumento para pro-

ver a adaptação dos sujeitos à sua situação histórica. 

O posicionamento recusando as correlações fun-

cionais do saber com os quadros sociais, consideradas 

equivocadamente como contrárias a uma sociologia do 

todo social, mostra que o todo referido por esse autor 

não é simplesmente aquele implicado na psicologia da 

forma; não é o todo do processo perceptivo mais sim-

ples, que implica como sabem elementos estruturais 

fundamentais (Gestalten), os quais, por sua vez, ante-

cipam a capacidade do homem para isolar relações ou 

considerá-las em sentido abstrato. Tampouco compre-

ende o todo que, em modo realista, enlaça experiência 

e dialética, cujo foco mais originário põe em relevo as 

manifestações da sociabilidade como as primeiras an-

títeses salutares que se opõem ao prático-inerte xlix . 

Na verdade, em Karl Mannheim se trata de um 

todo abstrato e espiritualista, previamente alcançado 

com a tomada de posição filosófica pró hegelianismo e 
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sua mística da história universal. Neste sentido, a so-
ciologia de Karl Mannheim é inaplicável aos estudos 

positivos do conhecimento na realidade social l.  
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O Conhecimento Na Realidade Social 

Por Jacob (J.) Lumier

 
 

PARTE 3: O Preconceito Contra A Sociologia Do 
Conhecimento 

 

Charles Wright Mills põe em questão o precon-

ceito de alguns autores contra a sociologia do conhe-

cimento. Seu notável estudo sobre as “Consecuencias 
Metodologicas de la Sociologia del Conocimiento” li é 

uma réplica ao posicionamento conservador em maté-

ria do progresso científico. 

Embora W. Mills não explore o termo “quadros 
sociais do conhecimento”, cujo conteúdo articula e 
aplica, nesse artigo refuta a proposição dogmática de 

que estabelecer relações (ou correlações funcionais) 

entre modos de pensamento e situações histórico-so-

ciais não implicaria uma crítica legítima. Acentua que 

a sociologia do conhecimento conduz a uma reformu-

lação dos critérios “tradicionais” de “validade e ver-
dade” derrubando o posicionamento negativo de que a 
“validade de um juízo não dependeria de sua gênese”. 

W. Mills se opõe aos autores que, a contrapelo 

dos dados da experiência, persistem em não ver con-

sequência epistemológica da sociologia do conheci-

mento, mostrando-lhes, pelo contrário, que as pesqui-

sas sociológicas das indagações ou das seleções e pro-

posições de problemas têm sim consequências para as 

normas do verdadeiro e do válido. 

Entretanto, não se pense que esse sociólogo é 
radical. Sua abordagem tem alcance mais amplo que 
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a orientação em pensamento causal. Na hipótese de 
identificarmos a ‘posição social’ de um pensador, W. 

Mills sustenta que não podemos deduzir daí a verdade 

ou a falsidade de suas formulações ou enunciados. 

Nessa réplica ao preconceito contra a sociologia 

do conhecimento, em face de opositores fechados no 

argumento falacioso de que as condições sociais não 

influiriam na veracidade das proposições, Wright Mills 

afirma então incumbir-lhes indicar quais são as condi-

ções de que a veracidade depende realmente. 

 

Diversidade dos modelos de verificação 
 

Além disso, Wrigth. Mills reafirma a legitimidade 

da “relativização sócio histórica” – isto é, a relativiza-

ção sociológica operativa à qual vem se referindo – e 

denuncia o tratamento à maneira transcendente dos 

critérios ou dos modelos de observação e verificação, 

bem como o exagero da concepção a-priori da mente 

como inteiramente lógica. 

Em sequência, esse autor nota que a diversidade 

histórica dos mencionados modelos de observação e 

verificação favorece o argumento atribuído a John De-

wey de que se trata de modelos originados por inda-

gações ou seleções e proposições de problemas reali-

zadas em determinadas épocas e em uma sociedade 

particular, e que os ditos modelos de observação e ve-

rificação são deduzidos dessas indagações. 

        Ou seja, em relação ao problema da esco-

lha ou “eleição” dos modelos de verificação, a aceita-
ção ou a rejeição dos mesmos, por parte de pensado-

res individuais e de elites, constitui uma das conjuntu-
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ras nas quais fatores extra lógicos, possivelmente so-
ciológicos, podem intervir e influir sobre a validade do 

pensamento de uma elite.   

Embora sem explorar os termos sociológicos pre-

cisos de quadros sociais e de coeficientes existenciais 

do conhecimento, Wright Mills está a nos mostrar exa-

tamente alguns aspectos básicos do que estes termos 

sociológicos designam. Daí prossegue articulando a 

compreensão que lhes corresponde, e avança duas 

considerações para esclarecer a mediação observada 

nas correlações funcionais que integram a atividade ci-

entífica no conjunto da vida social. 

 

A dimensão sociológica da linguagem 
 

Na primeira consideração de análise sociológica, 

W. Mills constata que as referidas indagações ou sele-

ções e proposições dos problemas sofrem a influência 

dos “contextos sociais” pela mediação dos próprios 
conceitos operacionalizados nas formulações dos pen-
sadores, já que os conceitos existem como “significa-
dos socialmente condicionados”. 

Trata-se de reconhecer que, como semântica e 

sintaxe, a linguagem é inseparável de sua dimensão 

pragmática, na qual se inclui a dimensão sociológica.  

Desta sorte, em face de certas indagações ou se-

leções e proposições dos problemas, é legítimo admitir 

haver uma influência do inter-relacionamento entre os 

conceitos culturalmente disponíveis, por um lado, e, 

por outro lado aquilo que se toma como problemática.  

Em suma, existe uma correlação funcional inter-

ligando os significados culturais e a as problemáticas 
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selecionadas pelos pesquisadores, sendo por meio 
dessa correlação que as indagações científicas são in-

troduzidas no conjunto da vida social. 

Na segunda consideração de análise sociológica, 

W.Mills sustenta uma teoria social da percepção se-

gundo a qual, na busca de verificação dos elementos 

empíricos, os conceitos existentes condicionam os re-

sultados da indagação, porquanto são esses conceitos 

que constituem estruturalmente “o mundo de objetos 
estruturados tecnicamente na linguagem especiali-

zada”, o mundo no qual se busca a verificação. 

Daí, Wright Mills afirma em realismo sociológico 

que “elites técnicas diferentes possuem capacidades 
de percepção diferentes”, e que “as dimensões obser-
vacionais de qualquer modelo de verificação sofrem a 

influência da linguagem seletiva de quem o aplica”, 
com as “influências sócio históricas” se fazendo sentir 
por meio dessa linguagem. 

Desta forma, ficam desautorizados os que, pre-

conceituosamente, negam a relevância da sociologia 

do conhecimento para a epistemologia, tanto mais se 

considerarmos o impacto dessa teoria social da per-

cepção nas condições da verdade como simples cor-

respondência da experiência e dos fatos. 

*** 
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Mito e conhecimento  
 

Devem notar que a forma de consciência do pa-
pel que desempenha no conhecimento a equação exis-

tencial, e que pode fazer avançar os critérios precisos 

de análise, é justamente a dialética sociológica lii.  

Entretanto, a demanda por essa tomada de cons-

ciência foi nitidamente ressentida com maior incidência 

entre os filósofos da cultura científica e tecnológica, 

como Leszek Kolakowski liii que identifica um “coefici-
ente da intenção humana valorativa”, mas, sem dar-
se conta de que a intenção humana valorativa acon-

tece por todos os lados da atividade prática, inclusive 

o conhecimento científico, 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 autor por 

sua vez não chega a aceitar a evidência no trabalho 

intelectual de que a chamada “intenção humana valo-
rativa”, isto é, o compromisso inelutável de qualquer 
existência em situações sociais múltiplas e antinômicas 

não pode ser posto em relevo, não pode ascender à 

percepção ou à tomada de consciência senão graças 

aos procedimentos dialéticos operativos da reciproci-

dade de perspectiva, 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 dialetiza a noção de 

mito, não a insere no âmbito 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 liv. 
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Bachelard lv nota uma indefinição básica quanto 
aos resultados possíveis de uma pesquisa, e a obra 

com disciplina científica só é realizada na medida em 

que novos conhecimentos são conseguidos.  

Desta forma, o papel que desempenha no conhe-

cimento científico a equação existencial torna inelutá-

vel a tomada de risco na realização da obra do conhe-

cimento, no mencionado sentido de assumir como 

disse a indefinição básica dos resultados possíveis da 

pesquisa enquanto os novos conhecimentos estão em 

vias de serem conseguidos. Daí o caráter conjectural 

do conhecimento científico.  

Vemos, então, precisamente nessa indefinição, 

os procedimentos dialéticos operativos da reciproci-

dade de perspectiva.  

Ao invés de duas funções, como preferiu Kola-

kowski   – “a função de defesa contra a inquietude e a 
função de oposição a essa função”-, quando o pesqui-

sador se dá conta de que a intenção humana valorativa 

é multifária e ocorre por todos os lados dos conjuntos, 

que é um dado genérico, descobre-se a série de fun-

ções dialéticas configurando o papel complexo que de-

sempenha no conhecimento a equação existencial.  

Quer dizer, as funções do compromisso inelutá-

vel de qualquer existência em situações sociais múlti-

plas e antinômicas, relativizando a assim chamada “in-
tenção valorativa”, correspondem às funções dialéticas 

constitutivas da realidade social em seus quadros e 

planos de conjunto, são as seguintes: Complementari-

dade Dialética, Implicação Dialética Mútua, Ambigui-

dade Dialética, Polarização Dialética, Reciprocidade de 

Perspectiva lvi. 
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O Conhecimento Na Realidade Social 

Por Jacob (J.) Lumier

 
 

PARTE 4: As Classes Do Conhecimento – II 

 

Do ponto de vista dos sistemas cognitivos em so-

ciologia, merece destaque o estudo das quatro classes 

do conhecimento menos espontaneamente ligadas aos 

quadros sociais, cuja ligação passa pela reflexão dos 

temas coletivos reais – isto é, requer o diálogo e o de-
bate: como é o caso para o conhecimento técnico, o 

conhecimento político, o conhecimento científico e o 

conhecimento filosófico. 

 

Podemos notar, juntamente com G. Gurvitch lvii, 

que o caráter estrutural específico dos conhecimentos 

se manifesta em dois níveis das variações do saber, 

seguintes: (a) - tanto pela efetuação de múltiplos co-

eficientes sociais variados (caso do conhecimento ci-

entífico que, embora seja aberto ao público e desinte-

ressado, não é conhecimento direto, mas derivado, e 

tem como pressuposição a acumulação, a organização 

e o planejamento da pesquisa); (b) - quanto pela par-

ticipação direta dos interessados em preservar ou em 

partilhar os segredos do conhecimento (caso do conhe-

cimento técnico e do conhecimento político). 

A exceção vai para o conhecimento filosófico, 

que é reflexivo em segundo grau, deixando ver que o 

componente individual predomina sobre o coletivo. É 

um conhecimento que se produz quase sempre com 
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atraso, inserindo-se com retardo nos atos mentais, 
cognitivos ou não. 

Quer dizer, o conhecimento filosófico se insere 

muito tarde nos outros conhecimentos já obtidos e é 

caracterizado pelo esforço voltado para integrar as ma-

nifestações parciais de fatos, não em simples planos 

de conjunto, mas nas totalidades infinitas, que supe-

ram o humano, para justificá-las (exemplo: o mundo 

dos valores na filosofia). 

Portanto, essa classe de conhecimento afirma 

um caráter altivo, distante, esotérico, aristocrático. To-

davia, o predomínio do individual não é isento de pa-

radoxo, e o conhecimento filosófico surge de uma dia-

lética do conhecimento sem compromisso e do conhe-

cimento comprometido ou engajado, de sorte que a fi-

losofia se cristaliza em doutrinas cortantes. 

 

O conhecimento técnico 
 

O conhecimento técnico é uma parte constitutiva 
da práxis e se integra diretamente nas forças produti-

vas. Mas não se limita só ao conhecimento da manipu-

lação da matéria nem se identifica à tecnologia. 

Em relação ao conhecimento técnico, a análise 

sociológica volta-se para evitar os mal-entendidos que 

estimulam a identificação com a tecnologia, e busca 

dimensionar a especificidade do conhecimento técnico 

em nossa época, tendo em conta o histórico das técni-

cas em suas correlações com os quadros sociais. 

Procura-se evitar a representação de certas filo-

sofias espiritualistas e sua ideia de racionalidade abs-
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trata, assinalando, contra essas tendências, que o co-
nhecimento técnico não é simplesmente o conheci-

mento dos métodos empregados para alcançar os fins 

ideais. Ademais, evita-se a afirmação do positivismo 

vulgar, que equipara o conhecimento técnico a um co-

nhecimento científico aplicado, que seria caracterizado 

por sua elaboração e por sua transmissibilidade. 

Em contrapartida, há que sublinhar o caráter ir-

redutível do conhecimento técnico, que é um conheci-

mento sui generis, inspirado e penetrado pelo desejo 

de dominar os mundos da natureza, do humano e da 

sociedade; desejo de manejá-los, manipulá-los, co-

mandá-los, a fim de produzir, destruir, salvaguardar, 

organizar, planificar, comunicar e difundir. 

Portanto, 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 matéria nem se 

identifica à tecnologia, já que é um conhecimento ex-

plícito enquanto se transmite, e implícito enquanto se 

exerce como habilidade e manipulação, sendo despro-

vido da exclusividade das competências tecnológicas, 

que são restritas aos seus detentores. 

O domínio do conhecimento técnico é incompa-

ravelmente mais vasto que o manejo da matéria e, 

como insiste Gurvitch, abarcam todas as manipulações 

eficazes, as quais, todavia, tendem a se independizar 

e a valorizar-se como manipulações precisas, trans-

missíveis e inovadoras. 

 

Técnica e Tecnologia 
 

O conhecimento técnico não se identifica à tecnologia. 
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É na observação das variações dos graus do co-
nhecimento técnico dentro de um mesmo tipo de soci-

edade que a análise sociológica ressalta a importância 

dos segredos técnicos, como critério cognitivo da es-

pecificidade dessa classe de conhecimento. Constata-

se que, na sua distribuição dentro de um mesmo tipo 

de sociedade, os graus mais altos ficam para os “ex-
perts”, que são os possuidores dos segredos técnicos, 
enquanto os graus mais baixos são atribuições dos 

executantes de ordens recebidas, dos grupos de ofício 

ou dos simples homens.  

É esse caráter específico do conhecimento téc-

nico, sua distributividade em função dos seus próprios 

segredos que torna a importância do conhecimento 

técnico desigual e inesperada para os distintos tipos de 

sociedades globais.  

Desta forma sobressai que: (1) - a evolução das 
técnicas nas sociedades feudais a um nível mais ele-

vado do que haviam alcançado nas sociedades teocrá-

tico-carismáticas como o Antigo Egito não correspon-

diam a nenhuma evolução particular da ciência; (2) - 

no primórdio do capitalismo, os conhecimentos técni-

cos se desenvolvem não em função das descobertas 

científicas, mas diretamente nas manufaturas e nas fá-

bricas; (3) - a união de conhecimento técnico e de co-

nhecimento científico não se produziu efetivamente 

até o século XX, e somente no setor limitado da tecno-

logia, envolvendo o grau superior dos “experts” e dos 
engenheiros; (4) - a partir da metade do século XX, o 

conhecimento técnico começou a dominar o conheci-

mento científico e a reservar-lhe um papel subalterno; 

(5) - em nossa época há um deslocamento notável das 

estruturas sociais e suas obras de civilização não téc-
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nicas pelas técnicas, situação que nunca havia aconte-
cido na história das técnicas, onde eram os quadros 

sociais que suscitavam as técnicas novas. Fato este 

que seria equivocado e ingênuo tomar como redutor 

do coeficiente social e humano do conhecimento lviii.  

A tecnificação acentuada do saber não reduz 

nem elimina a variedade das classes e formas do co-

nhecimento, ainda que a importância dessa variedade, 

nas regularidades tendenciais das estruturas, possa di-

minuir ou ter diminuído seu peso específico relativo – 

perda de espaço do conhecimento de senso comum ou 

do conhecimento de outro que, sem embargo, revelam 

seu caráter virtual.  

 

Tecnificação e Sociologia 
 

Seja como for, é certo que nas engrenagens da 

realidade em que a sociologia descobre os determinis-

mos sociais não estão excluídos os traços do capita-

lismo 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 soci-

ais 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 conheci-

mento técnico em um grau tal que “todas as outras 
manifestações do saber são influídas ao ponto de tec-

nificar-se tanto quanto possível” lix. 

As próprias ciências humanas são comprometi-

das gravemente com as gigantescas organizações de 

sondagens da opinião pública, de estudos de mercado, 
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etc. as quais apenas se limitam à mecanização e à tec-
nificação das "relações humanas” e dos problemas re-
ais que suscitam a vida mental e a vida social atuais, 

com o objetivo de subordiná-los aos esquemas prefi-

xados, muito ao gosto dos defensores da lógica simbó-

lica que, espelhados em Wittgenstein, promovem a 

tecnificação da filosofia.  

 

A união do conhecimento técnico e do conhecimento ci-

entífico não se produziu efetivamente até o século XX. 

  

Lembre entre parêntesis que, depois da tecnifi-

cação avançada da filosofia introduzida pelo “Tracta-
dus Logico-Philosophicus”, de Wittgenstein, o leitor de 
filosofia viu-se obrigado a saber manejar uma combi-

natória prévia com mais de trinta símbolos de uma 

“sintaxe lógica” só para acessar as proposições e co-
meçar sua leitura do texto. Sem o conhecimento ante-

cipado 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 lx.  

Essa tendência para a tecnificação da filosofia 

deve ser situada no quadro da tecnocracia. 

O sociólogo se opõe com firmeza ao dirigismo e 

à tecnocratização não só como processo que interfere 

nos conhecimentos e nos controles sociais da produ-

ção, mas repele igualmente a tecnocratização que 

atinge as relações humanas nas organizações.  

O sociólogo põe em questão a primazia da lógica 

na concepção e no modo de intervenção dos progra-

mas de melhoramento organizacional. Há, nestes últi-
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mos, um desejo de manipular o conhecimento já apli-
cado nas sintaxes em vigor social, em uso nas ambi-

ências 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 des-

montar as sintaxes existentes para impor os esquemas 

previamente definidos em presumidas teorias adminis-

trativas. Se exige do grupo a submissão aos mapea-

mentos previamente definidos e muitas vezes estra-

nhos aos vocabulários operativos em uso. 

O que caracteriza esses programas é que são 

aplicados não só como intervenções exógenas e de 

cima para baixo, mas é o fato de que os mesmos dei-

xam de lado a possibilidade de vincular suas interven-

ções ao desenvolvimento espontâneo das expectativas 
sociais existentes. 

Nesse sentido, tendo por objeto a condição hu-

mana como regida pelos determinismos científicos (in-

clusive os sociais), a sociologia faz par com o existen-

cialismo de diferentes tendências, na medida em que 

o existencialismo constituiu uma tentativa de resistên-

cia em nome do Eu, do outro e das coletividades con-

cretas à tecnificação da filosofia.  

 

Posicionamento realista 
 

Para alcançar um posicionamento 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 

aquisições da ciência, mas com as melhoras de ordem 
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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” lxi de que não são as 

invenções técnicas as que tiveram por resultado a pro-

fusão de fábricas, mas, pelo contrário, fora a divisão 

do trabalho técnico nas grandes fábricas cada vez mais 

numerosas a que criou a necessidade de técnicas me-

canizadas, e provocou assim a introdução das máqui-

nas, tal como confirmado pelo estudo das técnicas in-

dustriais dos séculos XVII e XVIII.  

 A união interligando conhecimento técnico e co-

nhecimento científico não se produziu efetivamente 

até o século XX, e verificou-se somente no setor limi-

tado da tecnologia, envolvendo o grau superior dos 

“experts" e dos engenheiros. Foi somente a partir da 
metade do século XX que o conhecimento técnico co-
meçou a dominar o conhecimento científico e a reser-

var-lhe um papel subalterno. 

 

*** 
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O conhecimento científico e seus coeficientes sociais 

 
►Em relação ao conhecimento científico, a aná-

lise sociológica enfatiza o equívoco das pretensões da 

ciência em ser desvinculada dos quadros sociais.  

O conhecimento científico parte de quadros ope-

rativos essencialmente construídos, justificados pelos 

resultados conseguidos, que chamam a uma verifica-

ção experimental.  

A ciência busca a união do conceitual e do empí-

rico e, se cultiva a pretensão de ser desvinculada, será, 
talvez, porque é uma classe de conhecimento que 

tende ao desinteresse, ao “nem rir nem chorar” de Spi-
noza, tende para o aberto, à acumulação, à organiza-

ção e ao equilíbrio. 

Gurvitch observa que o conhecimento científico 

ocupou um lugar predominante no sistema do conhe-

cimento somente nas estruturas capitalistas, particu-

larmente as do capitalismo competitivo, e que é nas 

sociedades industriais que o mesmo entrou em com-

petição com o conhecimento filosófico e o ultrapassou. 

De acordo com esse autor lxii, em todo o conhe-

cimento científico intervêm os coeficientes sociais do 

conhecimento, precipitando as variações do saber em 

função dos quadros sociais, variações tanto mais fortes 

quanto maior for o desenvolvimento do próprio conhe-

cimento científico. 

Na apreciação desta situação, se observa que a 

intervenção dos coeficientes 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 conhecimento 
intervém através da experiência e da experimentação, 

que são sempre essencialmente humanas e não ape-

nas lógicas, e sofrem a influência do humano; 

Segundo: o coeficiente social do conhecimento 

intervém também através da conceituação a qual, ge-

ralmente, 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 lxiii.  

Nada obstante, Gurvitch acrescenta como exem-

plos significativos a respeito disto, o seguinte: (a) – a 

correspondência ideológica entre o darwinismo e a 

concorrência, tomada esta última como princípio em 

ação na sociedade da época; (b) – de maneira menos 

evidente que a anterior e em estado inconsciente, ob-

serva-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. 

 

Toda a hipótese nova traz a marca da estrutura 

da sociedade em que se elaborou. 

 

Terceiro: o coeficiente social do conhecimento in-

tervém através da importância das organizações pri-

vadas e públicas no planejamento da pesquisa cientí-

fica, importância esta que é muito notada, já que, na 

época da energia atômica e da eletrônica, a pesquisa 

exige laboratórios ou organismos de investigação e ex-

perimentação de muito vasta envergadura, com exten-

são internacional; 
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Quarto: os coeficientes sociais do conhecimento 
intervêm através da vinculação que se estabelece en-

tre as ciências e a realidade social. Ou seja, indepen-

dentemente do fato de que a realidade social tanto 

pode dominar as ciências por efeito das forças de pro-

dução nas quais as ciências se integram como pode ser 

dominada por elas, os conhecimentos científicos exi-

gem os meios adequados para a difusão dos seus re-

sultados, estando entre estes meios de difusão o en-

sino, a vulgarização, as edições de bolso, o rádio ou a 

televisão. 

História e sociologia 
 

No que concerne à história e à sociologia, menos 

comprometidas e menos ideológicas que as outras ci-

ências do homem, voltadas essas últimas que são para 

sistematizar os conhecimentos em vista de metas prá-

ticas, Gurvitch 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 título: (a) em vin-

culação com a organização crescente da pesquisa e 

com a constituição cada vez mais relativista do aparato 

conceitual operativo; (b) em vinculação com o tema 

mesmo a estudar – os temas coletivos reais -, pois as 

sociedades, as classes sociais, os grupos, os Nós-ou-

tros estão em movimento dialético e são penetrados 

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 importância, torna-se du-

plamente solicitada neste campo, alcançando a socio-

logia da sociologia. 

http://www.leiturasjlumierautor.pro.br/


O Conhecimento na Realidade Social  
74 

Leituras do Século XX 
http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

A colocação do conhecimento em perspectiva so-
ciológica tornou-se desta forma um fato “transpa-
rente” cada vez mais acentuado ao longo dos séculos 
modernos e definitivamente assimilado na cultura do 

século XX.  

 

Técnica e Tecnificação 
 

Ao constatar a técnica como um setor da práxis, 

o sociólogo visa tornar mais precisa a descrição da tec-

nificação, sem reduzir esta última a uma projeção do 

maquinismo e das técnicas mecanizadas, nem con-

fundi-la à técnica em seu conjunto.  

Todavia algumas precisões se fazem sentir. Há 

nas produções sociológicas uma noção extensiva 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 diferen-

tes, seguintes: 

(a) as mudanças que incidem sobre a força de 

trabalho, característica do surgimento de inúmeras es-

pecializações e funções anteriormente inexistentes, 

com as novas exigências de qualificação profissional 

que superam os parâmetros antes validados pelo for-

dismo / toyotismo.  

Característica: Passam a requisitar trabalhado-

res flexíveis em sua formação e atuação nas empresas, 

procurando-se valorizar o desenvolvimento de compe-

tências técnicas, culturais e sociais;  
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(b) as mudanças que incidem sobre os atributos 
técnicos para o desenvolvimento dos processos produ-

tivos.  

Característica: Os segmentos industriais ou de 

serviços passam a necessitar trabalhadores capacita-

dos para exercer funções diversificadas no ambiente 

laboral com agilidade no domínio das tecnologias de 

ponta, destreza para manusear máquinas e equipa-

mentos sofisticados; 

(c) as mudanças que incidem sobre a capacidade 

intelectual para dominar os procedimentos de gerenci-

amento desenvolvidos pelos novos programas de qua-

lidade e melhoramento dos processos de produção.  

Além desse item (c), em realidade, o que inte-

ressa mais de perto ao sociólogo, como profissional 

atuante sobre a tensão do plano organizado e do es-

pontaneísmo social, é a crítica à tecnificação dos "con-
troles" ou regulamentações propriamente sociais (es-

tatuídas ou não) lxiv.  

Como sabem, frequentemente a tecnificação do 

saber no mundo da produção decorre da intervenção 

dos novos programas de melhoramento sobre os pro-

cedimentos de coordenação e gerenciamento. 

Neste sentido, embora pressupondo a subordi-

nação às máquinas que acompanha a introdução, o de-

senvolvimento pelo taylorismo (princípios de padroni-

zação e simplificação) e o fordismo (aperfeiçoamento 

da linha de montagem), e o aprofundamento das téc-

nicas mecanizadas nas fábricas (incluindo como disse 

o concurso de máquinas eletrônicas), a tecnificação em 

sentido estrito é diferenciada como certa maneira de 

manipular o conhecimento socialmente efetivo.  
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Cabe notar que, em modo especial, o termo tec-

nificação ou tecnicização é igualmente aplicado ao con-

junto dos equipamentos técnicos utilizados na implan-

tação dos sistemas de controle automático da produ-

ção. Desta forma, assinala um aspecto incluído no es-

tudo da automação na mesma proporção em que pode 

ter mais espaço no estudo da comunicação social.  

Sem embargo, a utilização do termo tecnificação 

é aqui preferível a tecnicização (mudança de um pro-

cesso manual para um procedimento técnico ou auto-

mação) porque visa a pôr em relevo certos efeitos em 

profundidade da “tecnicização”, como a questão da pri-
mazia lógica e a imposição do absoluto utilitarista so-

bre as relações humanas. 

 

Tecnificação e sintaxe 
 

Como se sabe e nunca é demais repetir, a "era 

da automatização e das máquinas eletrônicas" dá pri-

mazia lógica ao conhecimento técnico em um grau tal 
que todas as outras manifestações do saber são influ-

ídas ao ponto de tecnificar-se tanto quanto possível. 

Isto é, tendem a estabelecer símbolos com sintaxes 

lógicas, "linguagens" ou esquemas prévios cujo conhe-

cimento passa a ser exigido de modo absoluto, como 

um filtro dotado de indispensabilidade, sem o qual se 

torna impossível acessar os conteúdos específicos a 

cada gênero do saber.  

Ou seja, a tecnificação das regulamentações que 

atinge as relações humanas nas organizações comple-

xas, sobretudo visa desmontar as sintaxes existentes 

para impor os esquemas previamente definidos.  
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Como sabe o sociólogo, a possibilidade de inte-
grar um programa de melhoramento ao desenvolvi-

mento espontâneo é assegurada graças ao fato com-

provado em sociologia de que as expectativas se ligam 

ao esforço coletivo como tendência à realização antes 

de se ligarem aos papéis sociais, no caso, ligam-se ao 

histórico dos planejamentos. Ao desprezarem esse co-

nhecimento sociológico, os tecnocratas aplicadores dos 

programas de melhoria procedem à imposição de es-

quemas 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 programas de melhora-

mento. Desacredita o objetivo de subordinar as rela-

ções humanas aos esquemas 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 melhora-

mento aplicados nas organizações produtivas.  

O que conta não é a "cultura dos formulários", 

não são as representações de padrões organizacionais 

previamente hierarquizados que os inspiram sob o dis-

curso de presumidas teorias administrativas lxv.  

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 possi-

bilidade para vincular suas intervenções ao desenvol-

vimento espontâneo das expectativas.  
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A mirada diferencial 
 

Certamente, não se trata aqui de um posiciona-
mento contra a tecnificação, nem se pensa em defen-

der aqui o argumento ingênuo de que a vida não é ló-

gica, mas se trata de desenvolver a mirada diferencial 

da sociologia do conhecimento. Como ensina 

Durkheim, para o sociólogo o que importa é que 

mesmo ideias tão abstratas como as de tempo e de 

espaço estão, a cada momento da sua história, em re-

lação íntima com a estrutura social correspondente. 

Como já foi aqui assinalado (nunca é demais re-

petir), “as categorias lógicas são sociais em segundo 
grau...lxvi não só a sociedade as institui, mas consti-

tuem aspectos diferentes do ser social que lhes servem 

de conteúdo... O ritmo da vida social é que se encontra 

na base da categoria do tempo; etc. 

Além disso, os antropólogos do século dezenove 

e começo do século vinte já constataram que a pessoa 

humana não permanece idêntica nas diferentes estru-

turas sociais – derrubando assim o preconceito filosó-

fico herdado do século XVIII de uma consciência idên-

tica em todos – genérica.   

As leis da lógica formal (lei da não-contradição e 

lei do terceiro excluído lxvii), reconhecidas entre os vi-

ventes nas sociedades históricas, eram substituídas 

nas sociedades arcaicas pela mencionada participação 

mística. Isto é, além de não sofrer a constrição pelas 

conceituações racionais, a personalidade convulsiva 

dos primitivos mostra-se muito menos diferenciada, já 

que nela, como disse, “o outrem implica os animais, e 
os Nós-outros implicam tanto os vivos como os mor-

tos”. Daí a descoberta de que a pessoa humana não 
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permanece idêntica nas diferentes estruturas sociais. 
Aliás, nota-se que Levy-Bruhl chegou a essa desco-

berta antes de Linton e Kardiner lxviii. 

Segundo Gurvitch, há um passo significativo da 

sociologia do conhecimento “em direção ao concreto e 
ao empírico” com a obra de Lucien Levy-Bruhl, que 

aborda a nossa disciplina “sem ideias pré-concebidas 

do ponto de vista epistemológico” lxix .  

Seja como for, podemos ver que, para desenvol-

ver a compreensão de que as ideias abstratas estão, a 

cada momento da sua história, em relação íntima com 

a estrutura social correspondente, a sociologia do co-

nhecimento só avança na medida em que aprofunda 

nas correlações funcionais, elabora sua mirada dife-

rencial e se libera dos preconceitos filosóficos incons-
cientes herdados do século XVIII, tais como a repre-

sentação de um EU genérico, supostamente idêntico 

em todos, implicado na vontade geral de Rousseau, e 

na consciência transcendental de Kant, ainda preser-

vada e cultivada na suposição improvável de etnólogos 

ditos estruturalistas como Claude Levy-Strauss lxx de 

que “haveria uma estrutura lógica na base das socie-

dades”. Ideia preconcebida essa que é absolutamente 

contrária à mirada diferencial, e defronta-se ao fato de 

que, deslocando toda a suposta coerência prévia, na 

realidade social, há as diversas perspectivas possíveis 

e até antinômicas que são postas para uma sociedade 

em vias de se fazer. 

 

*** 
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ix We e ,àMa :à Ensaios de Sociologia-organização e intro-

dução de Hans Gerth e Wrigth Mills ,àt aduç oàWalte si àDut a,à e-
visão Fernando Henrique Cardoso, 2ªedição, Rio de Janeiro, Zahar, 

1971, 530 pp. (1ªedição em Inglês: Oxford University Press, 1946). 

x ‘egula e taç esàso iaisà àp efe í elàaà o t olesàso iais à
em razão de que a realidade social é constringente, comporta cen-

suras sociais difusas, enquanto o termoà controle àte à o otaç oà
de coerção e repressão, implica a vigilância exercida pelos super-

visores no mundo da fábrica e ambientes de trabalho em geral, 

portanto é um termo com origem e aplicação restrita ao sistema 

de produção e aos aparelhos organizados com hierarquias bem 

marcadas. 

xi Gurvitch, Georges (1894- :à Los Marcos Sociales Del 

Conocimiento ,àOp. it.à“e àe a go,àalguns autores focados nas 

habilidades representam apressadamente que o objetivo de pes-

quisar o saber em correlações funcionais fora insuficiente, limitado 

ou tímido, como podem ver em Gunter W. Remmling (ed): 

To a dsà theà “o iolog à ofà K o ledge ,à Lo d es,à ‘outledgeà a dà
Kegan Paul, 1973, 457 pags. Cf. págs. 289, 290.    

xii Veja o livro de Stehr, Nico e Volker, Meja (editores): So-

ciety and Knowledge - Contemporary Perspectives in the Sociology 

of Knowledge and Science, 2nd Revised Edition, New Jersey (EUA), 

Transaction Publishers, 2009, p. 373,4. 

xiii Cf. Gu it h,àGeo gesà - :à P o le asàdeàSo io-
logiaàdoàCo he i e to ,àI àGu it hà Ed. àetàál.à"T atadoàdeàSo io-
logiaà -àVol.2”,àop. it.àp gs. àaà à ªediç oàE àF a s:àPUF,à
Pa is,à . 

xiv Em oposição às teorias equivocadas que, sem diferenciá-

la, incorrem na redução de qualquer sociabilidade à simples inter-

dependência e interação recíproca, sociólogos notáveis como 

Durkheim (França) e Cooley (EUA)  ensinaram que, por irredutíveis 

aos indivíduos, os fatos sociais exercem sobre eles uma preemi-

nência psicológica e moral, e que, em consequência, todas as inte-

rações, todas as relações com outrem (interpessoais e intergru-

pais) são sempre fundadas sobre participações diretas ou fusões 

parciais em os Nós-outros, como totalidades, manifestações con-

cretas da consciência coletiva. Ver Gurvitch, Georges (1894-1965): 

A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da sociologia di-

ferencial à LaàVo atio àá tuelle De La Sociologie Tome 1: Vers La 

Sociologie Differentielle), tradução da 4ª edição francesa de 1968 
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por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 587 pp. (1ª edição em 

Francês: Paris, PUF, 1950). 

xv Cf.à Gu it h,G.à Dialectique et Sociologie ,à Pa is,à Fla -
a io ,à ,à àpp.,àCol.à“ ie e. 

xviàVejaàGu it h,àGeo gesà - :à áàVo açãoàá tualà
daàSo iologiaà–vol.II:àa te ede tesàeàpe spe tivas ,àt aduç oàdaà ªà
ediç oàf a esaàdeà àpo àO la doàDa iel,àLis oa,àCos os,à ,à

àp gs.à ªàed:àPa is,àPUF,à . 
xvii Cf.: Gurvitch, Georges (1894- :à Los Marcos Sociales 

del Conocimiento ,àop. it. 

xviii Ibid., ibidem. 

xix Ibid., ibdem. 

xx Ibid., ibidem. 

xxi Em oposição às teorias equivocadas que, sem diferenciá-

la, incorrem na redução de qualquer sociabilidade à simples inter-

dependência e interação recíproca, sociólogos notáveis como 

Durkheim (França) e Cooley (EUA)  ensinaram que, por irredutíveis 

aos indivíduos, os fatos sociais exercem sobre eles uma preemi-

nência psicológica e moral, e que, em consequência, todas as inte-

rações, todas as relações com outrem (interpessoais e intergru-

pais) são sempre fundadas sobre participações diretas ou fusões 

parciais em os Nós-outros, como totalidades, manifestações con-

cretas da consciência coletiva.(Vide Nota xiv) 

xxii Os atos coletivos são intuições e juízos, presentes nas 

avaliações, debates e reflexões coletivas, inclusive as intuições in-

telectuais, emotivas, voluntárias dos Nós-outros, dos grupos, das 

sociedades globais. Em sociologia as ideias e os valores mais indis-

pensáveis às obras de civilização (moral, direito, conhecimento, 

educação) somente se deixam ser acessíveis através dos atos cole-

tivos.  Basta lembrar que os atos coletivos constituem um dado 

básico de civilização à medida que guardam uma dimensão origi-

nária recorrente, constatada no estudo etnológico, a saber: a apre-

ensão afetiva direta do ser, permitindo falar do estado em ato da 

realidade social dos Nós-outros, dos grupos, das classes, das soci-

edades, ultrapassando sua expressão conceitual.  Ver Gurvitch, G: 

Los Marcos Sociales del Conocimiento ,àop. it.àDoà es oàauto :à
Diale ti ueàetà“o iologie ,àPa is,àFla a io ,à ,à àpp.,àCol.à
“ ie e. 
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xxiii Cf Gurvitch, Georges (1894- :à Los Marcos Sociales 

Del Conocimiento ,àop. it. 
xxiv Oàte oà a plitudes à àa uiàp efe í elàaàe te s esàouà

aà dist iasàso iais àe à az oàdeài pli a àosàte posàso iais.àásà
amplitudes são concretas, apreendidas nos tempos sociais de que 

são inseparáveis, e são percebidas no conjunto das imagens do 

mundo que nelas são imbricadas, porém não são reduzidas às ima-

gens. As amplitudes concretas são implicadas na seleção percep-

tiva dos objetos por critérios coletivos. A marcha dos temas cole-

ti osà eaisà aiàseàafi a à aà edidaàe à ueà uma quantidade con-

siderável de percepções, ainda individuais, são controladas e suge-

ridas por critérios coletivos .à Cfà Gu it h,à Geo gesà -1965): 

Los Marcos Sociales Del Conocimiento ,àop. it. 

xxv A a liseàdoàsiste aà og iti oàdaà lasseà u guesaàe o -
t a-seàdese ol idaàe àGu it h,àG.:à LosàMa osàSo ialesàDelàCo-
o i ie to ,àop. it. 

xxvi Sobre os temas coletivos reais, ver acima Nota ii. 

xxviiàPa aàdesig a àaàfo aà aisà o ple aàdeàso ia ilidade,à
usa osà aà e p ess oà l ssi aà e ifi adaà e à CasaàG a deà eà Se -
zala ,àdeàGil e toàF ei e,à<àN s-out osà>,àeà oàso e teàaàdesig a-
ç oà<àN sà>àdesseàp o o e,à aisà o u ,àaàfi àdeàp àe à ele oà
oàfatoàdeà ue,àe àosàN s,àe o t a-seài luídaàaàso ia ilidadeàpo à
elaç esà o àout e àeà ueàessaàdesig aç oà o ple aàeàessaà o -
p ee s oà oàs oài e ç esàdoàso i logo,à asàu aà o p ee s oà
afi adaà aàp p iaàlí guaàpo tuguesa,àu aà ealidadeàso ial.àà 

xxviii Cf.àGu it h,G.à Dialectique et Sociologie ,àop. it. 
xxixà àGu it h,àGeo gesà - :à LosàMa osàSo ialesà

DelàCo o i ie to ,àop. it. 

xxx Pa aài fo aç oà si a,à ejaà Cog itio ,à aàWikipedia. 

xxxiàCf.àGu it h,àGeo gesà - :à P o le asàdeàSo i-
ologiaàdoàCo he i e to ,àI àGu it hà Edito àetàal.à T atadoàdeàSo-
iologiaà–àVol.2 ,àT aduç o:àMa.àJos àMa i ho,à‘e is o:àál e toàFe -
ei a,àI i iati asàEdito iais,àPo toà ,àP gs.à àaà à–à ªàediç oà
e àF a s:àPUF,àPa is,à à–àVe àp g. .ààà 

xxxii Gurvitch, Georges (1894- :à A Vocação Actual da 

Sociologia - vol. I: na senda da sociologia diferencial à LaàVo atio à
Actuelle De La Sociologie Tome 1: Vers La Sociologie Differenti-

elle), tradução da 4ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, 
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Lisboa, Cosmos, 1979, 587 pp. (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 

1950), op.cit. 

xxxiii  Gurvitch,G: A Vocação Actual da Sociologia Vol.II, 

op.cit. 

xxxiv Ibid, ibidem. 

xxxv Ibid, ibidem. 

xxxvi áàe p ess oà o eitualàdoàp o o eà ele à oàde eàse à
grafado em maiúsculas. O pronome ele se refere a um terceiro, um 

out oàdista te,à oàa ui,àju toàdoàEuàeàdoàTu.àDestaàfo a,àoà ele à
em minúsculas já é uma expressão conceitual, já expressa o con-

ceito de um sujeito distante, de quem se fala, mas não com quem 

se fala como é o caso do Eu e do Tu, cuja expressão conceitual se 

redige em letras maiúsculas para não localizar no texto um mo-

e toàp ese te,àu aà o e saàpa alela,àu à a uiàeàago a . 
xxxvii Gu it h,àGeo gesà - :à áàVo açãoàá tualàdaà

So iologiaà–vol.II:àa te ede tesàeàpe spe tivas ,àop. it. 

xxxviii A compreensão de que as sensações particulares não 

passam de abstrações intelectuais de totalidades apreendidas in-

tuitivamente, descoberta pela teoria psicológica da forma ou Ges-

talttheorie ao demonstrar toda a impossibilidade na redução da 

consciência a sensações dispersas, combinada às demais teorias de 

consciência aberta (Bergson, Husserl, Bachelar), tornou-se uma 

compreensão básica em ciências humanas. Sua aplicação em socio-

logia deu lugar ao hiperempirismo dialético e à descoberta dos fe-

e osàpsí ui osàtotais.àCf.àGu it h:à Dialectique et Sociologie ,à
op. it.àCf.àGu it hàetàal.:à Tratado de Sociologia – Vol.2 ,à‘e is o:à
Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto 1968, (1ªedição Em 

F a s:àPUF,àPa is,à .àCf.àLu ie ,àJa o à J. :à Psi ologiaàeà“o-
iologia ,à e-book, pdf 158 págs, OEI, 2008, link 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005 

xxxix Ver: Gurvitch, Georges: A Vocação Actual da Sociologia 

- vol. I,àOp.àCit.àVe àta àdoà es oàauto :à O Conceito de Fe-

nômenos Psíquicos Totais ài à T atadoàdeà“o iologiaà- Vol.2.op.cit. 

xl Gu it h,à G.:à Losà Ma osà So ialesà Delà Co o i ie to ,à
op. it;àdoà es oàauto :à Dialectique et Sociologie ,àop. it. 

xli A realidade dos níveis culturais na vida coletiva – os níveis 

simbólicos e significativos, as ideias, os valores e os ideais – desem-

penha um papel de primeiro plano que ultrapassa a consideração 

dogmática dos mesmos como simples epifenômenos, projeções ou 
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produtos, mas põe em relevo que a consciência coletiva os apre-

ende, sendo, portanto, uma consciência situada no ser, intuitiva e 

capaz de se multiplicar em um mesmo quadro social. 

xlii W ightàMills,àC.:à Consecuencias Metodológicas de la So-

iologíaàdelàCo o i ie to ,ài àHo o itz,àI.L.à o ga izado :à Histo iaà
y Elementos de la Sociología del Conocimiento – to oàI ,àa tigoàe -
t aídoàdeàW ightàMills,àC.:à Po e ,àPolit sàa dàPeople ,àNe àYo k,à
Oxford University Press, 1963; tradução Noemi Rosenblat, Buenos 

Aires, EUDEBA, 3ªedição, 1974, pp.143 a 156. 

xliii Ver Pesquisa do Laboratório de Sociologia do Conheci-

mento publicada como Anexo in Gu it h,àG.:à LosàMa osàSo ialesà
DelàCo o i ie to ,àop.à it. 

xliv No fenômeno da identificação em vez de duas ou mais 

consciências só uma resta. Na identificação heteropática se afirma 

a consciência com a qual nos identificamos; na identificação idio-

pática se afirma a consciência do sujeito que identifica Outrem ou 

Nós consigo próprio. Note que o fenômeno da identificação nada 

tem a ver nem com a identidade dos conteúdos nem com a identi-

dade das próprias consciências, nem, finalmente com a ligação das 

consciências por uma participação recíproca. Cf. Lumier, Jacob (J.): 

Psicologia e Sociologia ,àe-book, pdf 158 págs, OEI, 2008, link <  

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005 > 

xlvà Co oà sa e ,à asào asàdeà i ilizaç oà o oàoàdi eito,à aà
o al,àoà o he i e to,àaàedu aç o,àfu io a à o oà egula e -

taç esàso iaisàp oduzidasàpelasàu idadesà oleti asà eaisàe àsuaàfo -
aç oà o oàg upos,à lasses,àso iedades.àTodoàoàag upa e toàso-
ialàpa ti ula ,àe àespe ialàosàag upa e tosàfu io aisà–àtaisà o oà
afi idadeà f ate al:à deà situaç oà e o i a,à e ça,à gosto,à i te-
esse;àpa e tes o;àlo alidade;àati idadeàe o i a;àati idadeà o-
lu ati a;à ísti o-e t ti osà–ààt ào asàaà ealiza à ueàsuste ta à
suaàu idadeà oleti aàe àto oàdeàu aàideiaàdoàdi eito,àu aà o -
p ee s oà dasà e dadesà dosà o he i e tos,à u aà lutaà o t aà osà
o st ulosàaoàesfo çoàhu a oà o oàte d iaà à ealizaç o,àdig aà
deà e o he i e toàeàap o aç oàdesi te essada.àTaisà egula e ta-
ç esàso iais,àe o aàseja àfato esà o st i ge tesàpa aàaàpa ti ipa-
ç oà aà ealidadeàso ial,àest oà uitoàlo geàdeàse e àp ojetadosàaoà
papelàdeàadaptado esàouài teg ado esà asàsituaç esàhist i as. 

xlvi-àDilthe ,àWilhel :à I t odu ió àaàlasàCie iasàdelàEspí itu:à
e àlaà ueàseàt ataàdeàfu da e ta àelàestudioàdeàlaàso iedadà àdeàlaà

http://www.leiturasjlumierautor.pro.br/
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histo ia ,àt aduç oàeàp logoàpo àEuge ioàÍMá),àM i o,àFo doàdeà
Cultu aàE o i a,à ,à pp.à ªe.àe àále o,à .àà 

xlvii-àGu it h,àGeo gesà - :à P o le asàdeàSo iolo-
giaàdoàCo he i e to ,àI àGu it hà Ed. àetàál.à"T atadoàdeàSo iolo-
giaà-àVol.2”,àop. it.àp gs. àaà à ªediç oàE àF a s:àPUF,àPa-
is,à .ààCf.àp g.à .à 

xlviii-àMa hei ,àKa là – :à à à«à IdeologiaàeàUtopia:à
u aài t oduçãoà àso iologiaàdoà o he i e toà»,àt aduç oà“ gioà
“a tei o,à e is oàC sa àGui a es,à‘ioàdeàJa ei o,à)aha àedito ,à ªà
ediç o,à ,à àpp.à ªàediç oàe àále o,àBo ,àF.Cohe ,à ;à
ªàediç oà e odeladaàe àI gl s,à . 

xlix-àGu it h,àGeo gesà - :à Diale ti ueàetàSo iolo-
gie ,àop. it. 

l Ve àLu ie ,àJa o à J. :à A Utopia do Saber Desencarnado :à
Bubok, 106 págs, Outubro 2013, Obra registrada no Safe Creative: 

Licencia: Todos los derechos reservados 

li W ightàMills,àC.:à Co se ue iasàMetodol gi asàdeàlaà“o i-
ologíaàdelàCo o i ie to ,ài àHo o itz,àI.L.à o ga izado :à Histo iaà
y Elementos de la Sociología del Conocimiento – to oàI ,àop.à it. 

liiààVejaàGu it h,àGeo gesà - :à Diale ti ueàetàSo i-
ologie op.à it 

liiiàKolako ski,àLeszek:à àáàP ese çaàdoàMitoà ,àt aduç oàJos à
ViegasàFilho,àap ese taç oàJ.G.Me uio ,àB asília,àedito aàU i e si-
dadeàdeàB asília,à ,à àpp.à ªàediç oàe àPolo s,à .àCf.à
p gs.à àeà .à 

livààKolako skià oàle aàe à o taà ueàaàafi aç oàdoàsig ifi-
adoàe àsuaàauto o iaà elati aàaà espeitoàdoàsig ifi a teà-àouàdoà
si olizadoàaà espeitoàdoàsi oliza te-àsejaàta àaàa te ipa-
ç oà oà p ese teà deà u à te poà futu o,à sejaà ta à u à futu oà
atual .àDaíàsuaàe ui o adaàa eitaç oàdaàalego ia.àà 

lvàBa hela d,àGasto :à OàNovoàEspí itoàCie tífi o ,à“ oàPaulo,à
ed.á il,à ,à oleç oà OsàPe sado es ,à ol.XXXVIII,àpp. àaà à
ªediç oàe àF a s,à . 

lviàVejaàGu it h,àGeo gesà - :à Diale ti ueàetàSo i-
ologie op.à it 

lvii Gurvitch, G: Los Marcos Sociales del Conocimento, op.cit, 

cap. 1 e passim.  

lviii Ibid, ibidem. 
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lixàTalài flu iaàdoà o he i e toàt i oà oà eduzàaàespe-

ifi idadeàdosàde aisàg e osàdoà o he i e to,à asà e elaàaàte -
tati aàdeàte ifi aç oàdoàsa e à o oà a a te ísti aàdaàas e s oàdaà
te o u o a ia. 

lxàWittge stei ,àLud igà à–à :àT a tadusàLogi o-Phi-
losophi us,àT aduç oàPie eàKlosso ski,àI t oduç oàBe t a dà‘us-
sel,àPa is,àGalli a d,à ,à àPp.à ªàediç oàE àále oà:à . 

lxiàMa ,àKa là à-à :à LeàCapital-Li eàI ,àt aduzidoàe à
àpo àJ.‘o ,à o àap ese taç oàdeàLouisàálthusse ,àPa is,àGa -

ie -Fla a io ,à ,à àp gs.à ªàEdiç oàe àále o:à .àà 

lxiiàGu it h,àGà - :à LosàMa osàSo ialesàdelàCo o-
i ie to”,àop. it.à 

lxiiiàW ightàMills,àC.:à Co se ue iasàMetodológi asàdeàlaàSo-
iologíaàdelàCo o i ie to ,àop.à it. 

lxivà‘egula e taç esàso iaisà àp efe í elàaà o t olesàso i-
ais àe à az oàdeà ueàaà ealidadeàso ialà à o st i ge te,à o po taà
e su asàso iaisàdifusas,àe ua toàoàte oà o t ole àte à o ota-
ç oàdeà oe ç oàeà ep ess o,ài pli aàaà igil iaàe e idaàpelosàsu-
pe iso esà oà u doàdaàf i aàeàa ie tesàdeàt a alhoàe àge al. 

lxv Hoje em dia cresce a consciência de que a administração 

empresarial e corporativa não pode ser impositiva nem agredir os 

direitos humanos e sociais. Embora as empresas no Brasil tenham 

acentuado o aspecto assistencialista e ambientalista, o movimento 

internacional pela responsabilidade social empresarial (RSE) revela 

que a consciência administrativa se abriu ao mundo do trabalho e 

passou a repelir como condenáveis todas as práticas arbitrárias 

contra os subordinados, fazendo ver que a RSE implica notada-

mente reconhecer os direitos humanos, os direitos sociais e os di-

reitos econômicos. As supostas boas lógicas administrativas nem 

sempre são socialmente eficazes. E a tecnificação do saber e dos 

controles sociais acontece exatamente pela imposição de precon-

cepções lógicas. Por contra, os melhoramentos mais eficazes são 

aqueles tirados da própria realidade social existente. Além disso, 

deve ser resgatada a afirmação espontânea do equilíbrio parcial 

entre as prerrogativas de uns e as obrigações de outros, como foco 

da vida do Direito que se inclui nas manifestações da sociabilidade. 

lxvi Lembrem que não somente a capacidade em distinguir 

as semelhanças e as diferenças constitui um fato social básico, mas 

também é básico o reconhecimento coletivo de que as relações de 
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aproximação ou afastamento com os outros são feitas de seme-

lhanças 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.  

lxvii Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao 

mesmo tempo; uma proposição P exclui em alternativa a não-P. 

lxviiiàGu it hàGeo gesà - :à P o le asàdeàSo iolo-
giaàdoàCo he i e to ,àI àGu it hà Ed. àetàál.à T atadoàdeàSo iolo-
giaà -à Vol.2”,à ,à pp. à aà à ªediç oà e à F a s:à Pa is,à
PUF, .àop. it. 

lxix Ibid., ibidem 

lxxàPa aàBou dieu,àLe -“t aussà à e su elà a -àpo à es ue-
e -se àdeàutiliz -loàeàso etudoà -àpo à i lui àoàp i ípioàdaà e-
laç oà ouà o elaç o àe t eàasàest utu asàdosàsiste asàsi li osàeà
asàest utu asàso iais,àp i ípioàdoà ualàseàutilizou,à de t eàasàe pli-
açõesà de asiadoà f eisà eà i ge ua e teà p ojetivas à à -to adasà
desp ezadasàpo àLe -“t aussà o oà efe iasàdeàu aà leitu aàe -
te a ,à ueàeleàpassouàaà ejeita àe àfa o àdasài te p etaç esàale-
g i asà f.àBou dieu,àPie e:à áàE o o iaàdasàT o asàSi óli as ,àà
“ oàPaulo,àEdito aàPe spe ti a,à ,à pp.à,p. . 
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