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 No realismo de Saint-Simon, a 

sociologia deve manter o parale-

lismo e a interpenetração dos mo-

dos de produção material e dos sis-

temas de conhecimento, que são 

afinal tão-só aspectos parciais dos 

“regimes” ou, como diríamos hoje, 

tipos de estruturas sociais. 
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Apresentação 
 

O relativismo sociológico é dialético e exige um es-

forço para ser adequadamente explicitado em sua 

complexidade devido ao problema do falso saber.  

Algumas vezes, por exemplo, em razão de não atri-

buir valor ao conhecimento nem justificá-lo, a socio-

logia do conhecimento é rotulada equivocadamente 

como ceticismo e nihilismo, supostamente voltada 

para invalidar todo o saber ou diminuir o seu valor. 

Verão neste ensaio que, seguindo o ensinamento 

de Georges Gurvitch (1894-1965) e ao contrário de 

seus opositores, a sociologia estuda o conhecimento 

em sua efetividade como regulamentação social, em 

conjunto com as demais obras de civilização como o di-

reito, a moral, a educação e, neste marco, questiona as 

préconceituações e o dogmatismo metodológico i.  

 

Além disso, a sociologia oferece como contribui-

ção à epistemologia suas pesquisas sobre as varia-

ções do papel efetivo do saber nos diferentes tipos 

de estruturas sociais.  Seu instrumental operativo de 

análise e explicação não implica projetar uma episte-

mologia própria, nem atribuição prévia de valor, mas é 

elaborado com o método dialético e repele qualquer 

juízo filosófico prévio à análise.  
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Em consequência, não há cabimento em rotular a 

sociologia do conhecimento.   

Sem embargo, no estudo dos coeficientes prag-

máticos, o sociólogo descobre o problema da veraci-

dade ou não de uma multiplicidade quase infinita de 

perspectivas do conhecimento”, “ideológicas”, “utó-

picas”, “mitológicas”, etc., diferenciadas entre o saber 

meramente adequado (falso saber, reflexo dos papéis 

sociais) e o seu quadro social. Só a epistemologia dirá 

se tais perspectivas são igualmente válidas, ou se al-

gumas delas o são menos que outras e poderiam de-

signar-se “má interpretação”. 

O presente trabalho introduz o estudo dos coefi-

cientes pragmáticos do conhecimento; situa os aspec-

tos do falso saber, suas implicações inclusive no psi-

quismo da estrutura de classes, e põe em relevo que, 

antes de vincular-se a uma epistemologia, a sociologia 

tem por indispensável a dialética complexa, cujos pro-

cedimentos lhe são imprescindíveis.  

Finalmente, o aproveitamento deste trabalho tem 

por pressuposto a leitura dos Textos 01 e 02 do atual 

Curso de Sociologia.  

 

Rio de Janeiro, 18 de Outubro 2013 

Jacob (J.) Lumier  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Sociologia e Relativismo 

O relativismo sociológico é dialético e exige 

um esforço para ser adequadamente explici-

tado em sua complexidade.  

Algumas vezes, por exemplo, em razão de 

não atribuir valor ao conhecimento nem justi-

ficá-lo, a sociologia do conhecimento é tomada 

equivocadamente como ceticismo e nihi-

lismo, supostamente voltada para invalidar 

todo o saber ou diminuir o seu valor, como se 

essa disciplina fosse contrária ou cultivasse a 

pretensão descabida em substituir-se à episte-

mologia. Nada mais deslocado, embora seja 

certo que não haja competição e que os racio-

cínios axiomáticos, por dispensarem explica-

ção, sejam repelidos.  

Dialética experimental e relativista 

Sem embargo, a sociologia é uma disciplina 

de conhecimento científico, apresenta-se como 
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tal e, nesse quadro preciso, elabora as suas ori-

entações como teoria determinista. Seu instru-

mental operativo de análise e explicação socio-

lógica não implica projetar uma epistemologia 

própria, nem atribuição prévia de valor, mas é 

elaborado com o método dialético devida-

mente informado com os resultados divulgados 

em 1947 e 1948 pelos cientistas da natureza, 

na revista internacional Dialectica, então lan-

çada na Europa ii.   

Entenderam que o processamento dialético é 

essencialmente depuração de um conheci-

mento sob a pressão de uma experiência com 

a qual ele se defronta, implicando o vaivém in-

cessante entre o especulativo e o experimental, 

de tal sorte que o intuitivo e o construtivo estão 

compreendidos em uma complementaridade iii.  

Essa introdução da dialética nas ciências 

exatas foi feita em relação ao seguinte: (a)- 

para abrir um acesso em direção ao que é es-

condido, ao que é dificilmente possuível (dificil-

mente designável ou assinalável); (b)- para re-

novar experiência e experimentação; (c)- para 

tornar essencialmente impossível a esclerose 

dos quadros operativos.   
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Portanto, uma dialética que não é nem arte de 

discutir e de enganar, nem um meio de fazer a 

apologia de posições filosóficas preconcebidas - 

sejam elas denominadas racionalismo, idea-

lismo, criticismo, espiritualismo, materialismo, 

fenomenologia, existencialismo. Tal é a dialé-

tica experimental e relativista, recorrendo à 

especulação para melhor adaptar os objetos do 

conhecimento às profundezas do real iv.  

A mesma orientação vale para um importante fi-

lósofo da cultura científica como Gastón Bachelard, 

quem começou a introduzir a dialética complexa 

desde o ano de 1936 v  e notou que a dialética é li-

gada a procedimentos operativos que tornam rela-

tivo o aparelho conceitual de toda a ciência.  

Sem embargo, o único caminho para escapar 

ao dogmatismo e aos posicionamentos axiomáti-

cos em sociologia, como disciplina científica, é a 

distinção entre vários procedimentos operativos 

de dialetização ou clarificação dialética (“éclai-

rage”), os quais, relevando todos do método dia-

lético, são aplicáveis de várias maneiras, seja de 

maneira exclusiva, de maneira concorrente, ou 

de maneira conjunta, como no caso do estudo das 

relações entre atitudes  individuais e atitudes cole-

tivas, que exige a consideração de todas as possi-

bilidades de relações dialéticas.  
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O elemento especulativo 

Podem ver que, embora tenha na acentu-

ação do elemento racional uma exclusivi-

dade sua, o conhecimento científico enseja 

a formação de equilíbrio do positivo e do es-

peculativo, assim como do simbólico e do 

adequado.  

Daí que a teoria sociológica incorpore em 

sua positividade o elemento especulativo.  

Aliás, em relação à dicotomia do conhecimento 

positivo e do conhecimento especulativo, o enfoque 

sociológico resgata a relevância das “especulações 

arriscadas” na história dos descobrimentos científi-

cos, notando que estes se fizeram graças a especu-

lações verificadas depois.  

Desse ponto de vista põe em relevo o se-

guinte:  

(a)- o grave erro que consiste em assimilar o 

conhecimento positivo ao conhecimento empírico 

e o conhecimento especulativo ao conhecimento 

conceitual, já que, em condições favoráveis o co-

nhecimento empírico pode converter-se em co-

nhecimento especulativo, e o conhecimento con-

ceitual revelar-se positivo; (b)- o equívoco em se 

compreender o positivo como a recusa em arris-

car novas hipóteses, reservando-se ao conheci-

mento especulativo a aptidão para tomar iniciativas 
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novas; (c)- o conhecimento de senso comum, 

por um lado e, por outro lado, o conhecimento 

perceptivo do mundo exterior são os que ten-

dem até o positivo no sentido de fidelidade às 

tradições, aos estereótipos ou à prática; (d)- o 

conhecimento filosófico e o conhecimento téc-

nico, por um lado, e o conhecimento científico, 

por outro lado, favorecem a forma especulativa 

do conhecimento mais do que a sua forma po-

sitivavi .  

Nota, enfim, que a valoração das especula-

ções arriscadas, que fazem avançar em dire-

ções desconhecidas, tem lugar em face de uma 

compreensão limitada de que positivo é o co-

nhecimento prudente e conformista, contrário a 

orientar-se fora dos caminhos já explorados. 

Essa compreensão assim restrita é um legado 

da filosofia positivista da primeira metade do 

século XIX, cujo equívoco foi pretender que o 

conhecimento científico só podia ser positivo vii 

e não especulativo. 

Embora o conhecimento especulativo 

com suas intuições, conjecturas e hipóte-

ses seja mais suscetível aos simbolismos, 

mitologias e utopias do que a forma posi-

tiva, devem ter em conta que, nesta última, 
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revela-se um conhecimento racional, cal-

culador e adequado, que guarda o equilí-

brio do especulativo e do próprio elemento 

positivo. 

As especulações arriscadas 

Em face do que precede, podem compreen-

der que a teoria sociológica é algumas vezes 

confundida ao ceticismo e ao nihilismo exata-

mente porque adota especulações arriscadas 

para organizar o campo de aplicação da dialé-

tica nesta matéria.  

Recompor o todo pela aplicação do método 

dialético empírico realista – sobretudo pela apli-

cação da reciprocidade de perspectivas entre o 

Eu e o objeto – significa aceitar a evidência no 

trabalho intelectual de que, cabe repetir, o com-

promisso inelutável de qualquer existência em 

situações sociais múltiplas e antinômicas (in-

cluindo a chamada “intenção humana valora-

tiva”) não pode ser posto em relevo, não pode 

ascender à percepção ou à tomada de consci-

ência senão graças aos procedimentos dialéti-

cos operativos da reciprocidade de perspectiva, 

implicando a tomada de risco para a realização 

da obra do conhecimento viii. 
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Como sabem, e foi comentado no Texto 01 

deste Curso, a sociologia do conhecimento der-

ruba o preconceito de que os juízos especial-

mente cognitivos devem ter validade universal. 

Sua conjectura fundamental é de que a vali-

dade de um juízo nunca é universal, e se refere 

a um quadro de referência preciso que frequen-

temente corresponde aos quadros sociais . Tal 

é a sua especulação arriscada fundamental, 

que será verificada depois. 

Para essa conjectura, concorre a 

constatação de que até mesmo os fi-

lósofos mais dogmáticos distinguem 

dois ou três gêneros do conheci-

mento: o conhecimento filosófico, o 

conhecimento científico e o conheci-

mento técnico, que, como classes do 

conhecimento, se impõe cada um 

como um quadro de referência, elimi-

nando assim o dogma da validade 

universal dos juízos.  

Daí falarem das verdades do conhe-

cimento técnico, as do conhecimento 
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científico, tanto quanto das verdades 

do conhecimento filosófico, diferentes. 

O conhecimento em correlações 

Nesse marco conjectural, a fim de preparar o 

tópico posterior sobre o problema do falso saber, 

cabe pôr ao dia o que foi dito no Texto 01 em 

vista de explicitar a procedência histórica e inte-

lectual da pesquisa do conhecimento em correla-

ções funcionais, especialmente nos tipos de so-

ciedades globais construídos com base em ma-

teriais historiográficos.  

Com efeito, o conhecimento tomado desde 

sua tendência a ser coletivo pode definir-se 

como “participação de uma realidade a uma ou-

tra” sem que nesta outra se produza qualquer 

modificação.  É o sujeito cognoscente que sofre 

alterações em virtude do conhecimento, ou seja, 

são transformados os próprios quadros sociais 

que comportam e atualizam o conhecimento em 

correlações, por efetividade destas. 

Max Scheler insistiu no fato de a cada tipo de 

sociedade, a cada grupo, a cada ligação social, 

a cada era de civilização se oferecer um setor 

diferente do mundo infinito dos valores e do “lo-

gos”, assim como uma ordem das realidades 
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com particular relevo conduzindo à necessi-

dade da colaboração de todos os quadros soci-

ais e de todos os indivíduos para chegar a uma 

visão de conjuntos.  

Na sequência dessa proposição, a sociolo-

gia incorpora em base concreta as duas des-

cobertas fundamentais de Max Scheler para 

chegar à descrição dos sistemas cognitivos, 

seguinte: (a)- a multiplicidade dos gêneros de 

conhecimento e, (b)- a diferente intensidade 

de ligação entre esses gêneros de conheci-

mento e os quadros sociais.  

Quer dizer, a cada tipo de sociedade, a cada 

grupo, a cada ligação social, a cada era de civili-

zação se oferece um setor diferente da multipli-

cidade dos gêneros de conhecimento.  

Se oferece igualmente uma intensidade dife-

rente de ligação entre gêneros de conheci-

mento e quadros sociais, de que surgem as hi-

erarquias formadoras dos sistemas cognitivos.   

A sociologia das formas e classes do conhecimento 

são desdobradas dessas duas linhas de pesquisa, como 

veremos nesta obra. 

Daí, contrariando a orientação “causalista” do pio-

neiro Karl Mannheim ix, fundador desta disciplina, e seus 

importantes seguidores, chega-se à formulação propria-

mente sociológica de que:  
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(a) - a relação entre quadro social e conheci-

mento não é geralmente uma ligação causal; (b) 

- não se pode afirmar nem que a sociologia do 

conhecimento institui a realidade social como 

causa e o conhecimento como efeito, nem que o 

conhecimento, como tal, age como causa sobre 

os quadros sociais. Por isso a colocação do co-

nhecimento em perspectiva sociológica nada 

tem a ver em si própria com a afirmação de que 

um conhecimento é uma projeção ou um epife-

nômeno de um quadro social, ou ainda que é 

uma superestrutura ideológica. Trata-se, afinal, 

de verificar a coerência de um conhecimento, 

um estudo explicativo que não levanta a questão 

do condicionamento de uns em relação ao outro, 

mas limita-se a verificar seu paralelismo.  

Os símbolos sociais só em parte exprimem os 

conteúdos. São presenças intencionalmente intro-

duzidas e invocadas para indicar carências. Im-

pulso para a participação direta nem tanto no con-

teúdo (ideias, valores), mas prioritariamente parti-

cipação no simbolizado (lugar desejado, a signifi-

cação em ausência). 
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Cabe notar que, sob esse paralelismo, ade-

mais da dependência ao mesmo fenômeno social 

completo, como realidade particularmente quali-

tativa e contingente em mudança, pode surgir a 

autonomia do simbolizado como lugar dese-

jado a respeito do próprio símbolo como media-

dor, um aspecto da antecipação no presente de 

um tempo futuro ou “um futuro atual”  x (partici-

pação direta no simbolizado xi): como verão adi-

ante, a ambiguidade da função simbólica  (os símbo-

los expressam as “ausências invocadas” apenas 

parcialmente, de maneira que o lugar desejado 

nunca é inteiramente direcionado nos símbolos, 

mas é apenas uma participação mútua) não so-

mente tem repercussão na afirmação do conhe-

cimento em correlações funcionais, mas penetra 

a efetividade do mesmo como regulamentação 

social xii.    

*** 
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PARTE 01 

Falso saber e conhecimento espontâneo 

Do que precede nota-se que o saber em correla-

ções funcionais com os quadros sociais é sempre lançado 

para adiante, nunca mero reflexo de um estado de coisas.  

O mero reflexo dos papéis sociais dá lugar a um saber 

meramente adequado, designado falso saber, cujo ca-

ráter não produtivo (não é nem gênero nem forma de 

conhecimento) é posto entre parêntesis junto aos fa-

tores pragmáticos e políticos do conhecimento xiii.  

Daí a relevância atribuída à “influência da ide-

ologia”, da qual nem o conhecimento político e 

nenhuma outra classe de conhecimento escapam 

completamente.  

Isto se verifica em razão de que os papéis sociais 

podem ser reificados. Acontece de tal maneira que o 

setor da autoconsciência que foi objetivado em um pa-

pel social é então também apreendido como uma fa-

talidade inevitável, podendo o indivíduo negar qual-

quer responsabilidade.   

A reificação dos papéis estreita a distância subje-

tiva que o indivíduo pode estabelecer entre si e o pa-

pel que desempenha: a distância implicada em toda a 
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objetivação mantem-se, evidentemente, mas a distân-

cia causada pela desidentificação vai se reduzindo até 

o ponto de desaparecer xiv .  

Nesse caso fala-se “falso saber”, sendo, então, 

permitido dizer que se trata de um elemento dos sis-

temas cognitivos, o que, sem embargo, pode ser de-

vidamente descoberto na medida em que a colocação 

do conhecimento em perspectiva sociológica implica 

descrever o conhecimento espontâneo.  

Ou seja, a sociologia do conhecimento coloca “o 

problema da veracidade ou não de uma multiplici-

dade quase infinita de perspectivas do conheci-

mento”, “ideológicas”, “utópicas”, “mitológicas”, 

etc., diferenciadas entre o saber meramente ade-

quado (falso saber, reflexo dos papéis sociais) e o 

seu quadro social.    

Alguns autores formalistas admitem que o falso 

saber incluiria a atribuição de uma imagem sobre a 

“natureza do homem”, isto é, uma perspectiva utó-

pica, que, sem embargo, não designam nesses ter-

mos. Observam nessa situação a influência da ide-

ologia, e falam de "má interpretação”, que, por sua 

vez, compreenderia uma experiência notada em to-

das as formas de vida moral como experiência não-
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cognitiva. A má interpretação se ligaria dessa ma-

neira a uma imagem antropológica do homem, 

como sujeito capaz de “um protesto permanente 

contra as exigências da sociedade”.  

Nada obstante, sem designar tal imagem antro-

pológica do homem como perspectiva utópica do 

conhecimento, e, de maneira contraditória com sua 

designação de uma experiência não cognitiva, ad-

mitem que a referência da má interpretação é, sim, 

um fato do conhecimento e não expressão de vida 

moral, tanto que assinalam tratar-se de uma mani-

festação inerente à publicidade geral do conheci-

mento xv.  Esse ponto será retomado adiante. 

Conhecimento espontâneo 

A multiplicidade quase infinita de perspectivas 

do conhecimento”, “ideológicas”, “utópicas”, “mito-

lógicas”, descobertas pela sociologia, surgem es-

pontaneamente como expressões dos interesses 

de uma consciência mais “imaginativa” ou mais es-

tendida e mais cambiante do que a média, e são 

constatadas na pesquisa empírica mediante o co-

tejo das variações do saber em função dos quadros 

sociais pesquisados xvi. Segundo Gurvitch, a episte-

mologia dirá “se tais perspectivas são igualmente 

válidas, ou se algumas delas o são menos que ou-

tras” xvii e poderiam designar-se “má interpretação”. 
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O saber pode repetir-se 

A constatação de que o saber em correlações 

funcionais com os quadros sociais é sempre lan-

çado para adiante implica que o simbolizado em 

sua autonomia relativa não esgote sua virtualidade 

xviii em uma situação particular xix . Daí porque o sa-

ber pode repetir-se.  

Ambiguidade da função simbólica 

Os símbolos sociais só em parte exprimem os 

conteúdos. São presenças intencionalmente in-

troduzidas e invocadas para indicar carências. 

Impulso para a participação direta no signifi-

cado ou simbolizado, a função simbólica guarda 

um aspecto de inadequação. 

 

Notam com destaque que não é necessário que to-

dos os símbolos sejam generalizados e estandardiza-

dos; não é necessário que estejam ligados a modelos 

mais ou menos cristalizados ou fixados de antemão: 

há um simbolismo singular e espontâneo que em cir-

cunstâncias particulares pode tornar-se importante, e 

que está próximo das condutas coletivas efervescen-

tes, inovadoras e criadoras, da mesma maneira em que, 

com referência ao plano dos valores e das ideias soci-

ais, está igualmente próximo da apreensão coletiva 

direta (não mediada por símbolos sociais).  
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↣ Os símbolos constituem uma forma de 

comportamento diante dos obstáculos 

Da constatação dessa expressão dos atos coletivos, 

Georges Gurvitch xx remarca que os símbolos sociais 

revelam velando e ao velarem revelam, na mesma 

maneira em que, impelindo para a participação direta 

no significado (simbolizado), travam-na xxi.  

Ou seja, os símbolos constituem uma forma de 

comportamento diante dos obstáculos, sendo possível 

dizer que a função simbólica é inseparável do homem 

tomado coletiva ou individualmente, de tal sorte que 

os Eu, Nós (Nosotros xxii), grupos, classes sociais, so-

ciedades globais são construtores inconscientes ou 

conscientes dos símbolos variados xxiii.  

Os símbolos sociais só em parte exprimem os conteú-

dos simbolizados ou significados (isto é, como disse os 

valores e as ideias). São presenças intencionalmente in-

troduzidas e invocadas para indicar carências. Impulso 

para a participação direta no significado, a função simbó-

lica guarda um aspecto de inadequação.  

Finalmente, o fato de as mentalidades e as consci-

ências coletivas e individuais utilizarem um vasto 

aparato simbólico faz prova como sabem do caráter 

social da vida mental, o caráter social do elemento 

psíquico, sobretudo consciente: O psiquismo indivi-

dual e a vida mental coletiva são integrados na reali-

dade social e assim passam a estas suas energias ou 
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emanações subjetivas. Tal é o sentido da esfera sim-

bólica, sua efetividade xxiv.   

Os tempos sociais múltiplos 

Os tempos sociais múltiplos não 

acontecem de novo simples-

mente, mas estão acontecendo 

sempre 

↣ Na verdade, a capacidade de voltar a 

aparecer é só um aspecto do esforço coletivo 

como tendência à realização, que dimensiona 

o alcance, a aplicação e atualidade do método 

sociológico. Os tipos sociológicos podem 

mostrar-se recorrentes da mesma maneira 

em que os sistemas cognitivos podem se 

repetir. De uma perspectiva mais inclusiva, entre-

tanto, a recorrência é exponencial. Basta tomarem 

o conjunto multifário da realidade social e verão, 

como já fora remarcado, que os tempos sociais 

múltiplos não acontecem de novo simples-

mente, mas estão acontecendo sempre xxv.   

Visões de mundo e sociologia 

Já podem ver que os sistemas cognitivos são 

complexas realidades sociais diferenciadas que 

não se reduzem às visões de mundo.  
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O método sociológico desdobra um conheci-

mento empírico, portanto focado na variabilidade, 

e estuda especialmente as variações do saber 

em função dos quadros sociais.  

Deste ponto de vista, não basta contemplar as clas-

ses sociais à maneira dos estudiosos da “falsa cons-

ciência”, como “grupos cuja consciência tende para 

uma visão global do homem” xxvi.  

 Para os autores dessa corrente, o grupo, 

isto é, as classes sociais ensejam um proces-

sus de estruturação que elabora na consciência 

dos seus membros tendências afetivas, intelec-

tuais e práticas orientadas para uma resposta 

coerente aos problemas que põem suas rela-

ções com a natureza e suas relações inter-hu-

manas” (...), tendências essas, elas mesmas, mais 

ou menos dotadas de uma coerência, que se pode 

chamar “visão de mundo”, que “o grupo não cria, 

mas da qual  elabora os elementos constitutivos 

e a energia que permite reuni-los” xxvii.  

Quer dizer, haveria complementação ou 

acordo permanente entre a consciência de 

classe (o mencionado processus de estrutu-

ração das tendências) e o psiquismo de 
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classe (as próprias tendências afetivas, in-

telectuais e práticas orientadas para uma 

resposta).  

Acontece que, ademais, o sociólogo estudi-

oso dessa orientação dita “genética” identifica 

nesse psiquismo de classe tomado como ten-

dência, a elaboração de uma coerência matriz 

do processus de estruturação, quer dizer, 

identifica ali o ponto de imputação de uma ex-

plicação causal para a consciência de classe.  

Ora, tal posicionamento causal veio a ser 

questionado como não dialético, inclusive à luz 

da principal fonte da teorias que buscam a 

complementação entre a consciência de classe 

e o psiquismo de classe. Ou seja, à luz da obra 

de Lukacs "Histoire et Conscience de 

Classe" xxviii  se admite que a pesquisa dos 

“pontos de imputação” possíveis de visões de 

mundo não é uma explicação causal, mas 

uma procura de correlações funcionais com os 

quadros sociais xxix .  De fato, a consciência de 

classe é uma “determinação psíquica” incluída 

na realidade das classes, que engloba os tra-

ços gerais da classe considerada, enquanto o 
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psiquismo de classe compreende “as particu-

laridades momentâneas locais”.  

Em relação às ideologias, na medida em que 

correspondem às condições momentâneas da co-

municação eficaz entre os grupos e as classes - 

dispondo para isso da “intelligentsia” como corpo 

de elaboradores especializados, agrupando escri-

tores, filósofos, jornalistas, editores, diretores de 

publicação, etc. - observa-se, antes de tudo, uma 

tendência para o conflito entre as ideologias e os 

psiquismos de classe, mais do que um acordo per-

manente xxx. 

O culturalismo abstrato 

O posicionamento limitado da sociologia dita 

“genética”, em sua propensão a imputar explica-

ções causais em certas mentalidades ideal-

mente elaboradas como visões de mundo, risca 

cair no preconceito do “culturalismo abstrato” 

que, olvidando as “censuras sociais” como ele-

mento de regulamentação presente em princípio 

nas obras de civilização, atribui ao conheci-

mento (e a todas as obras de civilização como o 

direito, a moral, a educação, arte) uma indepen-

dência e uma ineficácia muito maior do que as 

mesmas têm efetivamente na engrenagem com-

plexa e constringente da realidade social.   
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Quer dizer, é improcedente a objeção de que 

“os conhecimentos e a mentalidade coletiva que 

lhes serve de base só poderiam vincular-se às so-

ciedades globais e às classes sociais”. É dogmá-

tico o pressuposto de que esses quadros sociais 

operariam sobre o saber que corresponde às ma-

nifestações da sociabilidade como as comunida-

des ou as relações com outrem, por exemplo, e 

que o fariam como uma força capaz de modificar 

completamente as tendências cognitivas dos gru-

pos e das manifestações da sociabilidade como 

quadros sociais do conhecimento” xxxi.   

 

O culturalismo abstrato tem procedência na so-

ciologia de Max Weber. A crítica às suas concep-

ções tem serventia para dimensionar o alcance e 

a aplicação do método e da tipologia socioló-

gica. Além disso, a proposição de que os tipos 

sociológicos podem se repetir demanda comen-

tários mais detalhados.  

Com efeito, o balanço da definição oferecida por 

Max Weber do objeto e do método da sociologia 

mostra segundo Gurvitch que este pensador amar-

gou alguns reveses xxxii.  

Nada obstante, Max Weber descobre o mé-

todo tipológico ao fazer frente à objeção de que 

a sociologia estaria prejudicada por agasalhar a 



37            Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 03 

©2013 by Jacob (J.) Lumier 

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO  

- http://ssfrjbrforum.wordpress.com/ 

pretensão de generalizar no domínio da ciência 

da cultura, onde a generalização não seria viável.  

Os “tipos” são construídos conscientemente 

com base na compreensão interpretativa dos 

“sentidos de condutas” (donde derivam os “va-

lores”), de início tidos por “sentidos internos”, 

mas que, no desdobramento, se juntam às sig-

nificações culturais.  

Portanto, os tipos não são considerados nem 

como espécies biológicas, nem como fases do de-

senvolvimento histórico, nem como essências fe-

nomenológicas.  Esses tipos descobertos por Max 

Weber são intermediários entre a generalização e 

a individualização, e esta última não se identifica a 

uma não-repetição.   

Os tipos ideais weberianos 

Quer dizer, os tipos ideais weberianos, como 

elaborações especiais feitas pelos sociólogos, 

são “imagens mentais” obtidas por “racionaliza-

ções utópicas das condutas sociais a partir das 

suas significações”.   

Tais tipos são irredutíveis uns em relação aos ou-

tros, são descontínuos e qualitativos. São estiliza-

ções conscientes e desejadas onde se acentua, se 

elimina, se exagera para atingir imagens coerentes 
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de aspecto original que possam servir de quadros 

de referência operativos.  

Como sabem, Max Weber deu um duplo passo 

em frente ao reconhecer o caráter qualitativo e des-

continuista dos tipos construídos pela sociologia e 

ao recusar a renúncia à explicação em favor da 

compreensão, de que padeceu Dilthey xxxiii.  

Nada obstante, a crítica insiste que os reveses 

de Max Weber podem ser bem apreciados dentre 

outros aspectos xxxiv,  notadamente na ausência 

de orientação dialética, “que impediu Weber de 

apreender as totalidades concretas” e desse 

modo ultrapassar a consciência fechada, intros-

pectiva.   Quer dizer, o impediu de chegar a ver 

que a compreensão e a explicação são apenas 

momentos do mesmo processus de totalização e 

destotalização, e que a tipologia qualitativa não 

pode ser aplicada no vazio (há vaivém entre o 

construtivo e o intuitivo).  

Gurvitch não apenas se opõe ao culturalismo 

abstrato, mas critica a ausência de uma teoria di-

nâmica na própria orientação probabilitária em Max 

Weber, sua limitação pelo nominalismo e o indivi-

dualismo em uma “teoria das oportunidades das 

condutas individuais”.  
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A orientação de teoria dinâmica 

 Capacitado para reafirmar a eficácia de uma te-

oria dinâmica, o método de estudo da realidade so-

cial consiste na tipologia qualitativa e desconti-

nuista, necessariamente ligada à aplicação de uma 

visão de conjuntos com recusa em sacrificar a uni-

dade e a multiplicidade xxxv. 

 O primeiro aspecto do método sociológico 

O primeiro aspecto do método sociológico é vol-

tado para estabelecer um contraste, e chama aten-

ção ao caráter intermediário dos tipos sociológicos, 

que, devidamente construídos, representam qua-

dros de referência dinâmicos, adaptados aos fenô-

menos sociais completos e chamados a promover a 

explicação em sociologia. 

Daí decorre a importância em distinguir generali-

zação, singularização, sistematização, bem como 

repetição e descontinuidade, sem falar na distinção 

entre explicação e compreensão, pois essas distin-

ções e critérios dos tipos sociológicos só podem ser 

utilizados em uma orientação de teoria dinâmica.  

Daí o destaque para os dois pontos seguintes: 

(1º) - que os tipos sociológicos podem repetir-se 
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e, por isso, o método tipológico generaliza até 

certo limite, mas para fazer assinalar a especifici-

dade do tipo, e constrói diferentes tipos em fun-

ção da variedade dos quadros sociais reais e 

suas estruturas, como um método singularizante, 

mas só para reencontrar os quadros suscetíveis 

de se repetirem. Da mesma maneira, (2º) - o mé-

todo tipológico utiliza os dados da história, mas 

só para acentuar as descontinuidades ou ruptu-

ras, não apenas (a) - entre Nós (Nosotros), grupos, 

classes, sociedades globais, por um lado, mas 

também, (b) - por outro lado, entre os fenômenos 

sociais completos e suas estruturas.  

Desta forma, são distinguidos três gêneros de tipos 

sociológicos: (a) - os tipos microssociológicos ou tipos de 

ligações sociais: os Nós (Nosotros), as relações com Ou-

trem; (b) - os tipos de agrupamentos particulares e clas-

ses sociais; (c) - os tipos de sociedades globais.  

São distinguidas, no desdobramento, as três espécies dos 

tipos: (a) - a espécie microssocial é abstrata; (b) - a espécie 

dos agrupamentos particulares é abstrata concreta; (c) - en-

quanto que as classes sociais e as sociedades globais são de 

espécie concreta. O estudo sociológico do conhecimento é di-

ferenciado conforme essas espécies de tipos xxxvi.    
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O segundo aspecto do método sociológico 

O segundo aspecto do método da sociologia 

consiste em tomar sempre em consideração todas 

as camadas, todas as escalas, todos os setores da 

realidade social ao mesmo tempo e de chofre, 

aplicando-lhes uma visão de conjuntos - isto é, em 

ligação com os procedimentos dialéticos especiais, 

pois que se trata de estudar o vaivém, a interpene-

tração e a tensão (a) - entre as camadas, as esca-

las; (b) - entre os elementos anestruturais, estru-

turados, estruturáveis; (c) - entre o espontâneo 

e o organizado; (d) - entre os movimentos de es-

truturação, de desestruturação e de reestrutura-

ção; e ainda, (e) - entre o indivíduo e a socie-

dade. Daí falar-se de fenômenos sociais com-

pletos ou totais.  

Finalmente, Gurvitch sintetiza que o procedi-

mento especial do pluralismo hiperempírico é es-

sencialmente a característica do método da soci-

ologia, é a sua forma específica de aplicar a visão 

de conjuntos sem absorver a multiplicidade na 

unidade xxxvii.  

Problema dos tipos sociológicos 

O problema dos tipos sociológicos pode 

ser examinado em relação à chamada obje-

ção dos leigos. 
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A objeção dos leigos 

Como sabe, por trás do estudo dos tipos so-

ciológicos, corre a propalada objeção de que, 

supostamente, os membros leigos da sociedade 

questionam os postulados da sociologia em ter-

mos de que seus ‘achados’ não lhes dizem nada 

além do que já sabem xxxviii .  

Hermenêutica extra-sociológica  

Implicam assim dois termos que formulam sob o 

aspecto técnico da pesquisa como oposição entre 

o sociólogo e o leigo. Apontam um suposto “desvio 

contínuo” dos conceitos construídos pela sociolo-

gia, através do que os mesmos seriam apropriados 

por aqueles cuja conduta tais conceitos (tipos soci-

ológicos) tiveram sido originalmente cunhados 

para analisar.  

Houve variações de significados xxxix que, surpre-

endidos, alguns autores tratam como um fato espe-

cial ou até extra-sociológico, a segregar problemas 

que a sociologia deveria ser capaz de resolver, mas, 

creditam, a extrapolam.  

Quer dizer, mais do que fatos sociais, as cha-

madas variações de significados decorrentes da 

oposição entre o sociólogo e o leigo, com desvio 
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contínuo dos conceitos construídos pela socio-

logia, deveriam ser examinadas à luz do preceito 

de que faz parte da “tarefa das ciências questio-

nar o senso comum para ver se os membros lei-

gos da sociedade realmente sabem o que dizem 

saber” xl.  

Desta forma, chegam à conclusão de que tais 

supostos desvios seriam fatos específicos de in-

terpretação, por essa razão, relevantes de uma 

hermenêutica própria, no caso, informada por uma 

projetada “reinterpretação sociológica” xli.  

Competência da sociologia 

Certamente, cumpre não prejudicar os que de-

sejam sair da sociologia para tornarem-se adeptos 

de uma hermenêutica extra-sociológica. Nada obs-

tante, cabe reafirmar que a variação do saber é a 

expressão mesma da existência de conheci-

mentos coletivos como conteúdos cognitivos, 

que a sociologia tem a competência de fazer so-

bressair ao máximo.  

 Tudo indica que o desvio contínuo dos concei-

tos construídos pela sociologia, uma vez apropria-

dos pelos leigos, antes de suscitar tal hermenêu-

tica, exemplifica com eficiência um caso particular 

do objeto da sociologia do conhecimento, isto é, 
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um caso particular das variações do saber em fun-

ção dos quadros sociais.  Qualquer outra leitura im-

plicaria como viram relegar para segundo plano a so-

ciologia, além de, com formalismo e para fins de ar-

gumentação lógica, exagerar a condição de "leigos" 

como um lado bem distanciado da ciência.  

Sem embargo, ainda que, nessa relação, sejam de-

positários do senso comum, os “leigos” são assim de-

signados na medida em que, não profissionais, tomam 

parte de um quadro social diferenciado, tal como o pú-

blico da ciência. 

O teórico e o pragmático 

Ao elaborar o conceito dialético de estrutura so-

cial e reconhecer as hierarquias múltiplas, a socio-

logia se compromete justamente em fazer ressal-

tar ao máximo as variações do saber em função 

dos quadros sociais.  

Em consequência, não tem o menor cabimento 

projetar uma sociologia supostamente prejudi-

cada por variações do saber negadas que coloca-

riam problemas contrários ao seu objeto, para, 

dessa maneira, fazê-la estranhar a dialética e, em 

lugar da mesma, enveredar por uma via estranha 

até um fictício paradigma, desejado fator formal 

acima das variações. O realismo consiste em 
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reconhecer que a oposição aqui delineada 

sob o aspecto técnico da pesquisa entre o 

sociólogo e o leigo, não passa de uma mani-

festação particular da oposição histórica en-

tre o teórico e o pragmático.  

Há uma razão metodológica intrínseca ao rea-

lismo empirista e dialético da sociologia de que: 

(1) – o elemento pragmatista de qualquer ciência 

do homem, ao implicar a síntese da “contempla-

ção e da ação” (Comte), a “união da teoria e da 

prática” (Saint Simon  e Marx) ou o “retorno das 

ideias à ação” (Proudhon) suscita na sociologia o 

esforço de pôr em relevo tanto quanto possível os 

“coeficientes humanos” da práxis social, gra-

ças à tomada de  consciência sociológica desses 

fatores pragmáticos e políticos xlii; (2)– para chegar 

a limitar fortemente esses coeficientes humanos, a 

sociologia faz recurso à dialética justamente como 

um processus de demolição, não só dos conceitos 

mumificados, mas do próprio domínio conceitual, 

tornando relativa tal oposição entre o domínio teó-

rico e a realidade prática, isto justamente por ser a 

sociologia voltada para estudar e provar “as totali-

dades humanas em movimento”, verdadeiro motor 

da relativização das estruturas xliii.  
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O desvio contínuo do conceitual 

O eventual desvio contínuo dos conceitos construídos pela 

sociologia, uma vez apropriados pelos leigos, mostra-se sim, 

em toda a evidência, um fato propriamente social que se en-

contra devidamente contemplado na análise sociológica do 

falso saber. 

Em face das linhas precedentes, o eventual 

desvio contínuo dos conceitos construídos pela 

sociologia, uma vez apropriados pelos leigos, 

antes de suscitar qualquer hermenêutica extra-

sociológica, mostra-se sim, em toda a evidên-

cia, um fato propriamente social que, junta-

mente com a má interpretação, se encontra de-

vidamente contemplado na análise sociológica 

do falso saber.  

Ao reconhecer no desvio contínuo dos concei-

tos sociológicos um fato social, não está excluída 

a orientação básica da dialética complexa, cujas 

séries de antinomias e procedimentos inclui a rea-

lidade social. Pelo contrário, na medida em que é 

fundada na constatação de que a experiência hu-

mana acentua a negação do discursivo, a dialética 

complexa aí inclui a negação do conceitual e dos 
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conceitos operativos cristalizados xliv . Em face 

disto, a sugestão de uma hermenêutica extra-soci-

ológica mostra-se supérflua. 

Como está dito em tópico anterior sobre “Falso 

Saber e Perspectivas do Conhecimento”, o mero re-

flexo dos papéis sociais dá lugar a um saber me-

ramente adequado, cuja ineficácia sociológica e 

caráter não produtivo é posto entre parêntesis 

como coeficiente pragmático do conhecimento,  

(veja adiante o tópico sobre má interpretação e 

falso saber). 

Os opositores da sociologia 

A colocação do conhecimento em perspectiva 

sociológica suscitou a oposição de críticos com-

petentes. O principal argumento contrário preten-

deu identificar a sociologia do conhecimento à 

chamada “sociologia radical”.  Para tais oposito-

res, a sociologia do conhecimento influente nos 

anos de 1960 deve ser lida ou entendida em liga-

ção com a atitude que procura contrastar o estru-

tural-funcionalismo de Talcott Parsons (1902 - 

1979), isto é, em ligação com a chamada “teoria 

do conflito” e com o argumento de que importa 
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alcançar o significado das oposições de interes-

ses geradas pelos cortes, quebras de continui-

dade ou divisões seccionais dentro da sociedade 

como um todo xlv.  

A sociologia do conhecimento se colocaria como 

“um corpo teórico empiricamente verificável” e, ao 

mesmo tempo, como “um guia moral para a ação 

política”, se constituindo basicamente como pro-

testo contra a proposição de neutralidade da expli-

cação em sociologia.  

Desta forma, os críticos da nossa disciplina 

parecem se colocar contra o estudo dos coefici-

entes existenciais do conhecimento, constata-

dos no fato originário de que todo o conheci-

mento humano é uma atividade prática e, em ra-

zão disto, comporta aspectos pragmáticos e po-

líticos, além de irredutíveis variações nas rela-

ções entre e os conhecimentos e os próprios 

quadros sociais.  

Os aspectos pragmáticos e políticos do co-

nhecimento são como sabem constatados nas 

pesquisas empíricas, mediante o cotejo das va-

riações do saber em função dos quadros sociais 

pesquisados.  
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Uma pesquisa sobre os coeficientes sociais do co-

nhecimento de outros, tomados esses outros em suas 

aparências, funções, hierarquias, lazer, em grupo ou 

individualmente (companheiros, colegas, concorren-

tes, superiores, subordinados, conhecidos, próximos, 

distantes, etc.), com dados empíricos levantados em 

um mesmo questionário com palavras chave, sociolo-

gicamente elaborado e aplicado aos entrevistados di-

retamente no mundo da fábrica, mostrou que, por 

exemplo, dentre outros resultados medidos em para-

bólicas, os juízos cognitivos com descrições impli-

cando não auto avaliações nem auto imagens, mas as 

atitudes e maneiras de reagir em situações próprias 

dos operários e suas relações, além de idade e gê-

nero, variam inclusive conforme as oficinas em que 

estejam trabalhando os entrevistados xlvi.  

Desta sorte, observa-se que, dentre outras conse-

quências das variações medidas, e em sua presença co-

letiva, os quadros sociais de referência na pesquisa, no-

tados nas variações de respostas possíveis, sejam os 

grupos de idade, de gênero, e as oficinas  desdobram 

qualidades pragmáticas e políticas apreendidas que, im-

plícitas no conhecimento de outros, mas atualizadas 

pela pesquisa sociológica, exercem um efeito na obser-

vada tendência cognitiva dos indivíduos e das próprias 

formas de sociabilidade (Nosotros), a partir do qual são 
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descobertas as perspectivas “ideológicas”, “utópicas”, 

“mitológicas” do conhecimento.  

Tanto mais que esse efeito incide sobre a percepção 

do mundo de realidade social em que os indivíduos e as 

formas de sociabilidade estão integrados, no caso o 

complexo mundo da fábrica.  

O fato de que a pesquisa sociológica atualiza as qua-

lidades pragmáticas e políticas apreendidas nas varia-

ções do saber e as coloca em relevo como fatores de 

explicação implícitos no próprio conhecimento deixa 

claro o valor e alcance das especulações arriscadas, sua 

efetividade como exercício de pesquisar mediante a re-

flexão por inferências, cujas bases empíricas passam 

por mediações, em vista de obter a solução para termos 

ou elementos em aparência contrários ou díspares, 

como contrários parecem, por um lado, as variações do 

saber, e, por outro lado, os quadros sociais, mas que se 

revelam duplos e se afirmam uns em função dos outros, 

e desse fato participam dos mesmos conjuntos. Cabe 

acentuar a relevância dessa ponderação haja vista a ori-

entação errática de Karl Mannheim quem, diante desses 

termos que em aparência se excluem, fez a sociologia 

do conhecimento enveredar no desvio da "utopia do sa-

ber desencarnado" por achar que unicamente um corpo 

especial de intelectuais sem amarras ou sem ligações 
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sociais, posto acima dos grupos sociais, estaria em me-

dida de alcançar um saber autêntico, um conhecimento 

fictício que, livre dos interesses e demais fatores políti-

cos e pragmáticos, abraçaria em virtude dessa elevação 

o todo da realidade social xlvii.  

Cabe repetir que, embora de caráter não produtivo 

(não são nem gêneros nem formas de conhecimento) 

que deve ser posto entre parêntesis no estudo de um 

gênero de conhecimento, os coeficientes pragmáticos 

não devem ser confundidos a um elemento específico da 

vida moral, ainda que tenha relevância a sugestão de 

que os mesmos sejam ligados a uma imagem antropoló-

gica do homem xlviii.  

 Trata-se aqui de reconhecer o já mencionado com-

promisso inelutável de qualquer existência em situações 

sociais múltiplas e antinômicas (incluindo a chamada “in-

tenção humana valorativa”) que não pode ser posto em 

relevo, não pode ascender à percepção ou à tomada de 

consciência senão graças aos procedimentos dialéticos 

operativos da reciprocidade de perspectiva, neste caso, 

a constatação dos fatores pragmáticos do conhecimento 

revela-se um componente irredutível das próprias espe-

culações arriscadas em sociologia. 

Certamente, a existência de tais qualidades prag-

máticas e políticas apreendidas, e não previamente re-

presentadas, pode ser previsível nas conjecturas soci-

ológicas como fatores explicativos para as variações do 
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saber no mundo da fábrica. Entretanto, somente a pes-

quisa empírica dessas variações levando ao cálculo de 

parabólicas está em medida de descobrir ou detectar e 

colocar tais qualidades em relevo, as quais não se dei-

xam reduzir às diretivas da hierarquia organizacional 

nem a outras representações previas, ainda que pos-

sam combinar-se ao psiquismo da classe operária.  

Cabe finalmente notar que, em fatos, as parabólicas 

verificam exatamente os coeficientes sociais do conhe-

cimento, isto é, os fatores numéricos das variações do 

saber em função dos quadros sociais, que trazem im-

plícitos nas respostas diferenciadas dos entrevistados 

os fatores pragmáticos e políticos ou ideológicos do co-

nhecimento. No conjunto, fala-se de coeficientes exis-

tenciais ou humanos do conhecimento. 

A suposta “orientação radical” 

O argumento de que o estudo diferencial cons-

titui uma “sociologia radical” é em verdade res-

trito ao debate nos Estados Unidos, em torno de 

escritos de Alfred Schutz (1899-1959), o notável 

pesquisador e antigo seguidor do mestre da filosofia 

fenomenológica no século XX Edmund Husserl 

(1859 - 1938).  

De fato, no estudo intitulado “O Interior da Ci-

ência: Ideologia e a Sociologia do Conhecimento” 
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xlix , em que introduz a noção de "paradigma" 

como objeto de crítica, Stuart Hall nos diz que “na 

obra de Alfred Schutz vemos a sociologia do co-

nhecimento - ali colocada entre aspas – sendo 

levada ao seu ponto extremo”. Faz referência ao 

livro de Peter Berger e Thomas Luckmann intitu-

lado “A Construção Social da Realidade” – cujo 

subtítulo na edição brasileira é “Tratado de Soci-

ologia do Conhecimento" l . Diz, com certo exa-

gero e pouca percepção do problema sociológico 

dos símbolos sociais, que a “linha de pensa-

mento” desses dois autores leva “até seus limi-

tes máximos” a proposição atribuída a Schutz 

de que “as relações sociais são concebidas es-

sencialmente como estruturas de conheci-

mento”, e que esse posicionamento caracteri-

zaria uma suposta falta de realismo na sociolo-

gia do conhecimento.  

A suposta orientação radical apressada-

mente atribuída à sociologia do conhecimento 

carece aqui de procedência.  

Denunciar “as explicações funcionalistas” 

como “prestidigitação teórica” não é radica-

lismo verbal, mas significa sustentar a postura 

crítica em face das tentativas de empreender a 
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análise estrutural como dissociada do estudo 

dos agrupamentos sociais concretos.  

Berger e Luckmann advertem sobre o risco de 

reificar os fenômenos sociais li e insistem que a so-

ciedade estudada em sociologia é parte de um 

mundo humano, feito pelos homens, habitado por 

homens, por sua vez, fazendo os homens lii. Não 

se vê radicalismo algum nisso.  

Quanto a Schutz, é dito que este pensador “es-

tava interessado na maneira pela qual os pensa-

mentos ganharam uma faticidade objetiva no 

mundo”, e, em favor do realismo sociológico, to-

mava em consideração que “o mundo não é total-

mente reduzido aos pensamentos existentes na 

cabeça do homem”.  

Diz também que esse interesse de pesquisa na 

objetivação é desdobrado: 1) na constatação de que 

a reciprocidade de perspectivas entre as consciên-

cias era o fundamento para os processus de esta-

belecimento do significado e interpretação do sig-

nificado; 2) no paradigma crítico da psicologia 

coletiva, segundo o qual a atividade (práxis) de 

construção do significado, que produziu os sig-

nificados objetivados capazes de retroagir sobre 

os sujeitos como que de fora, perdeu-se para a 

consciência (alienou-se). E prossegue Stuart 

Hall citando a seguinte passagem de Jean Paul 
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Sartre (1905 — 1980): “Desse modo, as signifi-

cações provêm do homem e de seu projeto, mas 

estão inscritas em toda a parte, nas coisas e na 

ordem das coisas. Tudo a todo instante está 

sempre significando, e as significações revelam-

nos os homens e as relações entre os homens 

através das estruturas de nossa sociedade” liii.  

Desdobrando tal paradigma, Hall nos diz que, 

em Schutz, as muitas e várias objetivações no 

mundo correspondem a diferentes níveis ou ca-

madas da consciência. A realidade está estrutu-

rada em diferentes regiões, cada uma com sua 

camada apropriada de consciência: as múltiplas 

realidades do jogo, sonho, teatro, teoria, cerimô-

nia e assim por diante.  

Na medida em que se passava de um domí-

nio para outro da realidade social (...) se trazia 

um modo de consciência para o primeiro plano, 

relegando o restante para um segundo plano. 

Só no domínio da vida cotidiana ou do senso co-

mum é que não teríamos consciência em absoluto 

de estarmos operando em um domínio de signifi-

cados construídos. Possivelmente, o caráter “radi-

cal” questionado pelos opositores da nossa disci-

plina esteja nessa crítica da tendência vista como 
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alienante da vida cotidiana, e da utilização da soci-

ologia do conhecimento como atitude oposta ao 

conservadorismo do estrutural-funcionalismo, 

questionado este último por justificar a reificação 

dos papéis sociais.  

Ademais, em relação ao posicionamento culti-

vado por certos críticos aplicados em excluir o co-

nhecimento de sua intervenção na base das estru-

turas sociais devem notar que, em sociologia, a ex-

plicação, a formulação de enunciados determinísticos, 

não deve nunca na primeira instancia ir mais além do es-

tabelecimento: (a) de correlações funcionais, (b) de re-

gularidades tendenciais e (c) de integração direta nos 

conjuntos – como veremos adiante. Sem falsear e 

sem desacreditar um conhecimento em sua coe-

rência relativa não se pode afirmar que seja uma 

simples projeção ou um epifenômeno da reali-

dade social, como dizem na aplicação da causa-

lidade levando ao dogma do determinismo único 

em sociologia liv .  

Planejamento da pesquisa científica  

Trata-se de colocar o conhecimento em pers-

pectiva sociológica mediante uma pesquisa so-

bre o coeficiente social do mesmo que, no caso 

da ciência, pode ser medido através do alto 

peso específico das organizações privadas e 

públicas no planejamento da pesquisa cientí-

fica. Como sabe, na época da energia atômica 
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e da eletrônica, a pesquisa exige laboratórios 

ou organismos de investigação e experimenta-

ção com muito vasta envergadura e extensão 

internacional.   

Além disso, posto que o sociólogo descobre 

seus objetos de pesquisa na realidade social ela 

mesma, devem notar que o avanço da colocação em 

perspectiva sociológica do conhecimento revelou-se um 

fato transparente cada vez mais acentuado ao 

longo dos séculos modernos, definitivamente 

assimilado na cultura do século XX, com o cres-

cimento das organizações para a produção de 

conhecimento científico e técnico.  

Má Interpretação e Falso saber 

1) Viram anteriormente em um tópico sobre 

"Falso Saber e Perspectivas do Conhecimento" 

que alguns autores formalistas admitem o falso 

saber como incluindo a atribuição de uma ima-

gem sobre a “natureza do homem”, isto é, uma 

perspectiva utópica, que, sem embargo, não de-

signam nesses termos. 

Observam nessa situação a influência da ide-

ologia, e falam de "má interpretação”, que, por 

sua vez, compreenderia uma experiência notada 

em todas as formas de vida moral como experi-

ência não-cognitiva.  
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A má interpretação se ligaria dessa maneira como 

foi visto a uma imagem antropológica do homem, 

como sujeito capaz de “um protesto permanente con-

tra as exigências da sociedade”.  

Nada obstante, sem designar tal imagem antro-

pológica do homem como perspectiva utópica do 

conhecimento, e, de maneira contraditória com 

sua designação de uma experiência não cognitiva, 

os autores formalistas admitem que a referência 

da má interpretação é, sim, um fato do conheci-

mento e, não, vida moral, tanto que assinalam tra-

tar-se de uma manifestação inerente à publicidade 

geral do conhecimento.  

Lembrem que, no estudo dos coeficientes prag-

máticos, a sociologia do conhecimento coloca “o pro-

blema da veracidade ou não de uma multiplicidade 

quase infinita de perspectivas do conhecimento”,“ide-

ológicas”, “utópicas”, “mitológicas”, etc., diferenciadas 

entre o saber meramente adequado (falso saber, re-

flexo dos papéis sociais) e o seu quadro social. 

2) Viram igualmente que o falso saber im-

plica a situação dos leigos e não ultrapassa o 

mero reflexo dos papéis sociais, cujo caráter não 

produtivo é posto entre parêntesis como coefici-

ente pragmático. O falso saber é constatado por 
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efeito da virtualidade negativa expressa na dis-

tância subjetiva em que os papéis sociais podem 

ser reificados.  

De fato, como se depreende das análises de 

Berger e Luckmann, a virtualidade negativa é o 

estado lógico que precede o correr do proces-

samento em que os papéis sociais mostram-se 

reificados. Basta ter em conta o seguinte: a reifi-

cação dos papéis acontece de tal maneira que o 

setor da autoconsciência que foi objetivado em 

um papel social é então também apreendido 

como uma fatalidade inevitável, podendo o indi-

víduo negar qualquer responsabilidade.  A reifi-

cação dos papéis estreita a distância subjetiva 

que o indivíduo pode estabelecer entre si e o 

papel que desempenha: a distância implicada 

em toda a objetivação mantem-se, evidente-

mente, mas a distância causada pela desiden-

tificação vai se reduzindo até o ponto de de-

saparecer lv.  

Isto significa que o fato do falso saber, por sua 

vez, põe em relevo a influência da ideologia, já que 

nem o conhecimento político e nenhuma outra 
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classe de conhecimento escapam completamente 

dessa influência.  

Mas não é tudo. O estudo do falso saber faz re-

fletir em prolongamento sobre a situação dos leigos 

e o conhecimento de senso comum em face da ci-

ência.  Ou seja, o fato de que a situação dos leigos 

implica o falso saber mostra haver tornado difícil es-

perar que o público não profissional acolha a dis-

tinção metodológica entre as proposições testáveis 

ou formulações irrealistas dos sociólogos científi-

cos, feitas no interesse da boa teoria científica – 

como o postulado do comportamento que se 

conforma aos papéis sociais –, por um lado e, 

por outro lado, as afirmações de valor sobre 

a natureza do homem, que sejam atribuídas 

como decorrentes ou implícitas naquelas pro-

posições teoréticas.  

Por trás de tal atribuição indevida de valor, 

tida por uma espécie de reificação dos postu-

lados, o “público geral” não compreende a dis-

tinção sutil entre as afirmações entendidas re-

alisticamente e os postulados deliberadamente 

irrealísticos lvi feitos no interesse da boa teoria ci-

entífica – a lógica da pesquisa científica sendo 
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especificamente baseada na incerteza funda-

mental do conhecimento humano. 

Tais postulados implicam uma divergência fun-

damental do mundo do senso comum que está 

no cerne da contradição entre esse mundo do 

senso comum e a ciência.  

Esta, por sua vez, ao mesmo tempo em que 

acolhe a inadequabilidade de um argumento pu-

ramente lógico, não é possível, entretanto, sem 

a publicidade –a má interpretação é como vi-

ram uma manifestação inerente à publicidade do 

conhecimento lvii. 

A incompreensão do público 

Mas esse tópico não é assim tão simples. Se 

tiverem conta de que a qualificação “geral” para 

o público é uma atribuição de autores formalis-

tas, que esconde uma indeterminação, verão 

que a questão não é restrita ao problema exclu-

sivo da má interpretação.  

Do ponto de vista sociológico não há “público 

geral”, mas públicos variados, no plural. No caso 

em pauta, a fórmula “público geral” deve ser subs-

tituída por públicos da ciência.  
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De fato, a aparente contradição em face da in-

compreensão por certos públicos da ciência, como 

quadros sociais, sobre a “distinção sutil” acima 

mencionada revela-se dialética.  

Podem relacionar duas orientações comple-

mentares, configurando-se um caso de variação 

do saber em função de um quadro social, se-

guinte: (a)- se é o caráter profissional que se im-

põe ao público da ciência haverá compreensão 

da distinção sutil entre as afirmações entendidas 

realisticamente e os postulados deliberadamente 

irrealísticos, neste caso prevalece a classe do co-

nhecimento científico; (b)- se, pelo contrário, é o 

caráter não profissional que se impõe, há “não-

compreensão” e prevalece a classe do conheci-

mento do senso comum, com a atribuição de uma 

imagem sobre a “natureza do homem” sendo afir-

mada em um “falso saber”.  

Todavia, já que a sociologia do conhecimento 

não atribui valor ao saber, não pode ela servir 

para invalidar o ‘falso saber’, isto é, invalidar a 

manifestação que, desde o ponto de vista de sua 

realidade social, parece e funciona como se impli-

casse um juízo cognitivo, mas isso não é, incluindo-
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se nessa restrição o caso do “saber adequado” - mero 

reflexo dos papéis sociais.  

Com efeito, o falso saber é bem observado na 

época burguesa onde a função de representação 

toma corpo e leva à separação e à segregação, como 

regras não só do pensamento, mas da sociedade e 

da história, as regras apoiadas na casuística dos “en 

tant que” ("enquanto que"), como maneira de análise 

espontânea ou refletida que caracteriza a liberdade 

na classe burguesa, a opção para seguir ao máximo 

o desejo de posse.   

O tipo característico dessa classe não pensa a si 

próprio como burguês que segue o desejo de posse, 

mas vive e pensa em qualidades separadas umas 

das outras nas quais expressa o mero reflexo dos pa-

péis burgueses. Ou seja, nunca se pensa en tant que 

burguês, mas en tant que homem, en tant que patrão, 

en tant que pai, en tant que cidadão, etc. - o seu ser 

é apenas um somatório e só se reconhece como um 

ser em um Eu inacessível, genérico, transcendente 

ao si mesmo ou à soma dos ‘en tant que’ lviii. 

Daí a relevância atribuída à “influência da ideolo-

gia”, da qual nem o conhecimento político e nenhuma 

outra classe de conhecimento escapam completa-

mente, sendo, então, permitido dizer que o “falso sa-

ber” é um elemento dos sistemas cognitivos.  
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Aliás, esta abordagem que observa a influência 

da ideologia como falso saber está igualmente con-

templada no caso da “distinção sutil” examinada por 

Dahrendorf e acima comentada. 

Seja como for, resta que o alcance desalienante 

da dialética sociológica é indireto, e deve ser visto a 

partir do empirismo pluralista efetivo, não em proce-

dimento desmistificador do falso saber, mas sim, 

como uma orientação demolidora dos preconceitos 

filosóficos inconscientes herdados do século XVIII, 

tais como a projeção de um Eu genérico lix, e que, 

dentre outras, levam à representação equivocada 

de que há um suposto "estruturalismo lógico" na 

base de toda a sociedade.  

***  

 

  



65            Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 03 

©2013 by Jacob (J.) Lumier 

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro-SSF/RIO  

- http://ssfrjbrforum.wordpress.com/ 

 

PARTE 2 

O Falso Saber e o Psiquismo da Es-

trutura de Classes  

O exame crítico do psiquismo de classe mostra 

que, por implicar a reificação dos papéis sociais, a 

recorrência do falso saber ultrapassa o meramente 

fortuito. Isto em razão de que, nas sociedades capi-

talistas, a reificação das qualidades, das forças e das 

atividades, segrega uma sorte de força material do 

pensamento mítico articulado como análise efetiva 

da prática social, mediante a qual, por sua vez, é 

exercida a função de representação como aspecto 

da vida psíquica na estrutura de classes.  

Desse ponto de vista, as consciências de classe 

assim como as ideologias fazem parte da produção 

de imagens, da produção de símbolos, ideias e obras 

culturais em que as classes se reconhecem e se dife-

renciam umas em relação às outras lx.  

Todavia há ocorrência de conflitos conjunturais: 

a consciência de classe é uma determinação psí-

quica incluída na realidade das classes que en-

globa os traços gerais da classe considerada, en-

quanto o psiquismo de classe compreende as par-

ticularidades momentâneas locais, inclusive as 
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maneiras como a função de representação é exer-

cida e pode ser observada.  

Em relação às ideologias, na medida em que cor-

respondem às condições momentâneas da comuni-

cação eficaz entre os grupos e as classes - dispondo 

para isso da “intelligentzia” como corpo de elementos 

especializados, agrupando escritores, filósofos, jorna-

listas, editores, diretores de publicação, etc. - observa-

se, antes de tudo, uma tendência para o conflito entre 

as ideologias e os psiquismos de classe, mais do que 

um acordo permanente.  

Um processo de unilateralização 

A análise do psiquismo da estrutura de clas-

ses, conforme Henri Lefebvre, tem a seguinte 

abordagem: em uma sociedade que se reproduz 

com base nas desigualdades em que os interme-

diários podem conquistar e guardar os seus pri-

vilégios, a fetichização da mercadoria reage so-

bre aquilo de que saiu e causa impacto sobre a 

mediação entre os interesses privados e o inte-

resse geral, reage sobre o Estado.  

Desse modo, observam-se os dois setores mu-

tuamente implicados:  fetichização da mercadoria, 

do dinheiro, por um lado, enquanto que, no plano 

do psiquismo da sociedade e das classes sociais, 
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por outro lado, passa-se um processo de unilatera-

lização sob a cobertura desse Estado em que as 

classes se representam.  

Por sua vez, esse processo de unilateralização 

vem a ser compreendido a partir da generaliza-

ção das necessidades observadas na experiên-

cia e na prática social - necessidades análogas 

ou uniformizadas manifestam-se em escala mun-

dial, não obstante as diferenças de país, de raça, 

de classe, de regime político.  

Acresce que a essas necessidades se ligam não 

só vivências coletivas da escassez e gêneros de vida 

bastante diferenciados, mas também noções negati-

vas características da individualidade humana, como 

a insatisfação, carência (besoin), privação, frustração, 

aspiração mais ou menos desiludida.  

 

As Três dimensões do Psiquismo 

A partir da constatação da unilateralização nes-

ses termos de generalização das necessidades, se 

pode distinguir por complementaridade dialética 

três aspectos da individualidade humana não sec-

cionada, no seio de uma totalidade social igual-

mente não seccionada ela própria por um pensa-

mento e uma ação unilaterais, a saber: a necessi-

dade, o trabalho, a posse.  
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A análise por Lefebvre centra-se não so-

mente nos efeitos sobre a experiência e prá-

tica social do processo de unilateralização, 

mas põe em relevo especialmente o fato de 

que, no sistema das desigualdades, prevalece 

a experiência da supressão da reciprocidade 

no espaço público. 

A sociologia do psiquismo prossegue: o psi-

quismo em estado completo possui então esses 

três atributos, essas três dimensões, cujas reali-

dades respectivas surgem como mediações ou 

níveis no processamento da totalidade social, se-

guinte: (a)- a necessidade reenvia ao trabalho 

que criou e permeia a posse no objeto produzido 

ou na obra criada; (b)- estimulado pela necessi-

dade, o trabalho produz novas necessidades, 

confirmadas pela posse lxi .  

A relação dessa realidade psíquica com a reali-

dade econômica, com a história e com a realidade 

social, -sem se reduzir a elas- pode ser verificada 

se tiverem conta de que, em face do processo de 

unilateralização levando à absorção pelo e no Es-

tado dos interesses privados e do interesse geral, 
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com a supressão da reciprocidade que os ligava, 

os três aspectos do psiquismo se dissociam parci-

almente e, assim separados, incumbem a classes 

e a indivíduos diferentes, os quais são representa-

dos como tais no Estado, e se representam assim 

na consciência e nas ideias.  

Daí o esquema do falso saber na estrutura de 

classes, pelo qual (a)- há uma classe do trabalho; 

(b)-incumbindo, todavia, a outros a posse, (c)- com 

os mais desfavorecidos representando a necessi-

dade em estado puro.   

 O falso saber representa que (a)- 

há uma classe do trabalho; (b)-incum-

bindo, todavia, a outros a posse, (c)- 

com os mais desfavorecidos represen-

tando a necessidade em estado puro. 

 

Nesse quadro estabelecido pelas sociedades 

capitalistas, o falso saber é exercido como “aná-

lise efetiva” (teórica e prática) operada pela 

“época burguesa” sobre os elementos da reali-

dade humana.  
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É a análise pela qual a função de represen-

tação toma corpo e leva à separação e à segre-

gação, como regras não só do pensamento, 

mas da sociedade e da história, as regras apoi-

adas na casuística dos “en tant que” ("enquanto 

que"), como maneira de análise espontânea ou 

refletida que caracteriza a liberdade na classe 

burguesa, a opção para seguir ao máximo o de-

sejo de posse.   

O tipo característico dessa classe vive e pensa 

em qualidades, nunca en tant que burguês, mas en 

tant que homem, en tant que patrão, en tant que 

pai, en tant que cidadão, etc. - o seu ser é apenas 

um somatório e só se reconhece como um ser em 

um Eu inacessível, genérico, transcendente ao si 

mesmo ou à soma dos ‘en tant que”.  

Portanto, a dissociação parcial dos três aspec-

tos ou dimensões do psiquismo liga-se à reflexão 

na burguesia da divisão do trabalho social em re-

gras de análise efetiva que compõe o falso saber; 

liga-se ao fato de que a burguesia começa por re-

duzir à necessidade as dimensões do homem no 

período primitivo, onde dominava o ascetismo, a 

abstinência, a economia em sentido estrito, isto é, 

a acumulação; ela perquiria com ardor e recalcava 

o desejo da posse.  
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Posto isso, saltou-se para a posse pura que 

não se pode alcançarlxii.  

A dissociação parcial dos três aspectos ou di-

mensões do psiquismo desenvolvem-se como 

um aprofundamento na “passagem de uma eco-

nomia fundada sobre a acumulação na austeri-

dade e pela abstinência, até uma economia de 

desperdício e despesas suntuosas - sem que 

isso correspondesse à satisfação de certas ne-

cessidades essenciais”. Acrescente-se a isso a 

observação de que é na Crítica à filosofia hege-

liana do Estado lxiii que Marx examinou os três 

aspectos da individualidade humana não secci-

onada, as três dimensões do psiquismo: a ne-

cessidade, o trabalho, a posse.  

Falso saber e personificação do capital 

Na medida em que o falso saber representa 

que (a)- há uma classe do trabalho; (b)-incum-

bindo, todavia, a outros a posse, (c)- com os 

mais desfavorecidos representando a necessi-

dade em estado puro, nota-se que a mentali-

dade dos economistas burgueses estudados por 

Marx, centrada na personificação do capital 

(crença na primazia das forças materiais sobre 

a sociedade), toma parte do falso saber:  
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Os economistas burgueses estão em tal modo impreg-

nados pelas representações características de um período 

particular da sociedade que a necessidade de certa objeti-

vação das forças sociais do trabalho lhes parece inteira-

mente inseparável da necessidade da desfiguração desse 

mesmo trabalho, pela projeção e pela perda de si, opostas 

ao trabalho vivo lxiv. 

A imanência recíproca 

A fim de refutar com maior precisão os críticos 

da sociologia do conhecimento, devem levar em 

conta cuidadosamente certos argumentos falacio-

sos, mas envolventes.  

Devem inicialmente ponderar o argumento que 

pretende pôr de lado a nossa disciplina como supos-

tamente distante da mirada realista, em razão de, 

imaginam, basear-se na proposição de que “as rela-

ções sociais são concebidas essencialmente como 

estruturas de conhecimento”. 

 Ora, a mirada em foco não chega em tal re-

quinte subjetivista. Pelo contrário. Tal argumenta-

ção negativa mostra-se basicamente refratária à in-

clusão da psicologia coletiva e da dialética das ali-

enações na sociologia e, além disso, se opõe ao 

reconhecimento da indispensabilidade dos simbo-
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lismos sociais na realidade social e de que, à ex-

ceção parcial das atitudes coletivas, as significa-

ções práticas são apreendidas.  

Daí a orientação básica do realismo sociológico, 

seguinte: (a) Nenhuma comunicação pode ter lugar 

no exterior do psiquismo coletivo, havendo uma 

união prévia na base de toda a comunicação sim-

bólica; (b) Todo o conhecimento é comunicável me-

diante os mais diversos símbolos sociais; (c) A língua 

não é senão um meio para reforçar a interpenetração 

e a participação em um todo (Nosotros). 

De maneira circunstanciada, os críticos fazem 

oposição aos seguintes postulados: (1) a ativi-

dade (práxis) de construção do significado, que 

produziu os significados objetivados capazes de 

retroagir sobre os sujeitos como que de fora, per-

deu-se para a consciência (alienou-se); (2) as 

significações provêm do homem e de seu projeto, 

mas estão inscritas em toda a parte, nas coisas 

e na ordem das coisas. Tudo a todo instante está 

sempre significando, e as significações revelam-

nos os homens e as relações entre os homens 

através das estruturas de nossa sociedade.   
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A proposição de que as significações práticas 

revelam-nos os homens e as relações entre os ho-

mens através das estruturas de nossa sociedade 

tem alcance especificamente sociológico e não 

deve ser interpretada como epistemologia.  

Trata-se da constatação de que o saber como 

regulamentação social concorre para cimentar as 

estruturas sociais. Aliás, uma das características pe-

las quais as estruturas são sociais é o fato de que a 

argamassa de seu equilíbrio é posta pelas obras de 

civilização como regulamentações sociais, incluindo 

aí em especial o direito, a moralidade, o conheci-

mento. 

O segundo argumento falacioso reza que, em 

nome da ciência, se deveria excluir como suposta 

ilusão a constatação de que a reciprocidade de 

perspectivas entre as consciências seria o funda-

mento para os processus de estabelecimento do 

significado e interpretação do significado, bem 

como a compreensão de que as várias objetivações 

no mundo correspondem a diferentes níveis ou ca-

madas da consciência.  

Por contra, devem anotar que, no histórico da so-

ciologia, a tentativa de excluir o psiquismo coletivo 
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dos processus de estabelecimento do significado e 

interpretação do significado, já foi refutada no céle-

bre debate de Durkheim com Gabriel Tarde, que 

trouxe à luz o fenômeno essencial da psicologia co-

letiva e que a insere no domínio da sociologia, a sa-

ber: a imanência recíproca e dialética entre as cons-

ciências coletivas e as consciências individuais. 

A Imitação e as Relações com Outrem 

É falsa a pressuposição de que as consciências 

individuais perfeitamente isoladas podem entrar 

em contato independentemente de qualquer re-

curso à consciência coletiva. 

É igualmente falso que a reprodução imitativa 

pode não ser reduzida a fenômenos de reprodu-

ção automática ou “contágios” – aplicáveis aos 

animais como ao homem, e que se afirmam fora 

da vida social.  

Sem embargo, tal reprodução imitativa pode ser 

fundamentada em signos e símbolos.    

De fato, ao se imitar, por exemplo, não o “es-

pirro” 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 imita-

ção pressupõe a comunicação das consciências 
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por meio de sinais e símbolos – e essa comunica-

ção simbólica pressupõe por sua vez a fusão ou a 

interpenetração prévia das consciências, isto é: 

pressupõe uma consciência [coletiva] que dê aos 

signos simbólicos significações idênticas para os 

participantes, como nas palavras da língua de um 

povo.  

Mas não é tudo. Gurvitch sublinha que nenhum 

contato, nenhuma interdependência, nenhuma imi-

tação distinta do simples “contágio” são possíveis 

entre as consciências individuais de outra forma 

que não seja no plano ou no horizonte da consci-

ência coletiva lxv.  

Durkheim se equivoca quando, por efeito de sua 

argumentação contra Tarde, levando-o a reduzir a 

imitação à reprodução automática, chega à conclu-

são de que a psicologia interpessoal é inexistente 

e não passa de outro nome para a psicologia indi-

vidual tradicional. 

Por contra, na atualidade, já se reconhece dentro 

da sociologia uma psicologia interpessoal e intergru-

pal em conexão com a psicologia coletiva.  

Assim, tendo em conta a reflexão sobre a expe-

riência de cada um como personagens em seus 

círculos e papéis sociais, nota-se que, por um lado, 

a existência dos Nós (Nosotros), e por outro lado, 
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de Outrem e dos vários Eu, leva a reconhecer as 

relações mentais com outrem, isto é, as relações 

psíquicas entre Eu, Tu, ele e entre os diferentes 

Nós (Nosotros), sublinhando que essas relações 

psíquicas pressupõem a realidade muito mais com-

plexa e rica das próprias formas da sociabilidade 

como quadros sociais lxvi. 

O estudo da imitação põe o problema da reali-

dade do outro, o alter ego, assim como o problema 

da validade dos signos e símbolos, cuja solução 

conduz necessariamente ao estudo sociológico 

dos Nós (Nosotros) na vida dos grupos sociais, e 

ao estudo dos atos e estados mentais, que são 

manifestações da consciência coletiva. 

Os fenômenos da psicologia coletiva 

Os fenômenos da psicologia interpessoal 

especialmente a comunicação simbólica são 

inseparáveis da psicologia coletiva. 

Mas a análise sociológica dos fenômenos da 

consciência prossegue e põe em questão a apli-

cação das imagens espaciais ou espacializadas, 

sobretudo as imagens da interação entre as cons-

ciências, e a imagem da repetição, inclusive 

aquela em que a fusão das consciências individu-

ais é comparada a uma síntese química, imagens 

espacializadas estas que destroem a especifici-

dade extra espacial e total da vida psíquica. 
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Deste ponto de vista, por contra, em acordo com 

Gurvitch, distinguem os fenômenos da psicologia 

interpessoal e intergrupal, por um lado e, por outro 

lado, os fenômenos da psicologia coletiva propria-

mente dita, sublinhando que se trata de duas espé-

cies de fenômenos que não se excluem e estão 

profundamente unidos. 

Quer dizer, os casos em que as consciências 

comunicam somente por signos e símbolos, por 

expressões mediatas e convergem, ficando ou 

mais ou menos fechadas – tais os fenômenos da 

psicologia interpessoal e intergrupal – não po-

dem ser consideradas em maneira excludente 

em relação aos outros casos em que as consci-

ências podem interpenetrar-se diretamente, por 

meio de intuições mais ou menos atuais, origi-

nando frequentemente as fusões parciais de 

consciências abertas, tendo por quadros sociais 

os Nós (Nosotros): tais os fenômenos da psicolo-

gia coletiva propriamente dita lxvii. 

Repelindo em definitivo a aplicação de ima-

gens espacializadas, a unidade dessas duas es-

pécies de fenômenos – os fenômenos da psico-

logia interpessoal e intergrupal, por um lado, e os 
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fenômenos da psicologia coletiva, por outro lado 

– baseia-se no seguinte: 

 (a) que os fenômenos da psicologia interpes-

soal especialmente a comunicação simbólica são 

inseparáveis da psicologia coletiva porque as re-

lações entre Eu e Outrem, assim como a validade 

dos signos mediatos ou signos simbólicos, pres-

supõem a presença atual ou virtual dos Nós (No-

sotros) sob o seu aspecto mental; (b) em contra-

partida, é por intermédio do psiquismo interindi-

vidual e intergrupal que a consciência coletiva 

alarga frequentemente o círculo da sua influên-

cia, e atrai por vezes novas participações.  

A insuficiência da aplicação do princípio da 

imanência recíproca e da implicação mútua por 

Durkheim, nesses pontos, explica sua conclusão 

em favor da preexistência da consciência cole-

tiva como se afirmando antes de afetar a consci-

ência individual e penetrar no seu interior.  

Em acordo com Gurvitch, tal argumento pressu-

põe equivocadamente o isolamento entre as duas 

consciências, a individual e a coletiva, isolamento 

contrário a qualquer experiência psicológica e que, 
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na contramão da imanência recíproca e da implica-

ção mútua, só é possível de conceber pela aplica-

ção simplista à vida psíquica dos esquemas ima-

géticos espaciais (imagine duas substâncias quí-

micas..., imagine duas pessoas..., etc.). 

Ademais, evitando o refúgio metafísico a que tal 

argumento da preexistência da consciência coletiva 

o levaria, e não se deixando conduzir para além de 

uma ciência efetiva como o é a sociologia, Durkheim 

(apesar de seu sociologismo da metamoral) admi-

tirá 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 ao final de sua 

polêmica com Gabriel Tarde a constatação da ri-

queza incomparável da consciência coletiva – da 

qual as consciências individuais não poderiam en-

trever senão ínfimas partes.  

Uma crença sociológica 

Sem embargo, cabe considerar certa vertente histó-

rica da crítica acima mencionada de que (1) a sociologia 

do conhecimento se colocaria como “um corpo teórico 

empiricamente verificável” e, ao mesmo tempo, como 

“um guia moral para a ação política”, e que (2), por esse 
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procedimento, se constituiria basicamente como limi-

tada ao protesto contra a proposição de neutralidade da 

explicação em sociologia.  

O erro desse posicionamento dos opositores da 

disciplina é incorrer na projeção indevida de uma 

metamoral semi-sociológica.   

Trata-se de que Durkheim equivocadamente par-

tilhou com os adeptos da chamada "ciência dos cos-

tumes" a crença específica à sociologia herdada do 

século dezenove que projetava a possibilidade em 

conhecer os fatos e prescrever as normas simultane-

amente. Em maneira ingênua, prolongando-se aos 

inícios do século vinte, naqueles meios intelectuais 

sociológicos, esperava-se tirar de um conhecimento 

teorético prévio uma doutrina moral que impusesse 

objetivos e prescrevesse regras justas de conduta.  

Aliás, em relação à noção de ciência dos fatos morais, 

à qual são religados os adeptos da ciência dos costumes, 

observa-se junto com Gurvitch que, muito antes do nasci-

mento da sociologia, já Montaigne, Montesquieu, Hume e 

Adam Smith esforçaram-se por descrever a diversidade 

dos costumes, abrangendo com tal designação condutas, 

sentimentos, apreciações, critérios morais. Depois destes 

pensadores, muitos outros autores do século XIX e do sé-

culo XX descreveram fatos morais variados e interpretados 

em diferentes maneiras.  
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Ademais dos sociólogos propriamente ditos, con-

tam-se historiadores e psicólogos. Entre eles, todavia, 

não houve um acordo durável, nem quanto ao método 

a empregar, nem sobre o critério de diferenciação en-

tre os fatos morais e as outras obras de civilização, 

como o direito, a religião, a arte, o conhecimento, a 

educação. Esta dificuldade pode ser explicada 

pelo paradoxo característico da vida moral, que é 

própria a todos os grupos sociais e pode ser sus-

tentada por todos os quadros sociais, mas não 

dispõe de órgãos específicos para vigiar o seu 

exercício que, aliás, pode ser tanto coletivo 

quanto individual.  

Quer dizer, a impossibilidade em partir de uni-

dades especializadas como suportes da morali-

dade impõe à sociologia da vida moral a imperi-

osa necessidade em definir os fatos morais, para 

distingui-los das outras obras de civilização.   

Segundo Gurvitch, a filosofia moral e a socio-

logia da vida moral possuem um limiar comum na 

experiência moral, a qual só raramente é imedi-

ata e os seus caracteres são muito variáveis e 

móveis: flutuam em função das sociedades glo-

bais, classes sociais, grupos particulares e for-

mas de sociabilidade lxviii.  

  Nada obstante, servindo-se da noção de 

Gestalt aplicada na descrição das atitudes coletivas 

e em particular das atitudes morais é possível definir 
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os fatos morais sem tomar posição filosófica precisa 

nem identificar-se a uma doutrina particular – mas, 

bem entendido, sem prescindir da colaboração da re-

flexão e da análise filosófica para definir a especifici-

dade do fato moral.   

Como sabem, as teorias de consciência aberta às 

influências do ambiente, que são focadas na imanên-

cia recíproca do individual e do coletivo, foram de-

senvolvidas por Henri Bérgson (1859 - 1941) e por 

Gastón Bachelard (1884 -1962) e incentivadas nos 

meios sociológicos por Gurvitch. Aliás, no estudo so-

ciológico das atitudes coletivas, inclui o todo do pro-

cesso perceptivo mais simples, o qual implica como 

sabem elementos estruturais fundamentais, as Ges-

talten, e antecipam a capacidade do homem para iso-

lar relações ou considerá-las em sentido abstrato lxix.   

 Ciência dos Costumes e Sociologia 

Portanto, para alcançar a sociologia da vida 

moral é preciso atentar para as seguintes condi-

ções: primeiro- não dar lugar privilegiado a priori 

a um gênero particular da vida moral; segundo- 

não transformar, por efeito do cotejo com os qua-

dros sociais, um desses gêneros de moralidade 

real em projeções ilusórias das crenças coletivas.  

  Desta sorte, estudioso da sociologia da socio-

logia, Gurvitch empreende a análise do histórico da 

sociologia da vida moral em busca dos seus pró-
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prios quadros operativos sociológicos como conhe-

cimento científico. E o faz mediante a observação 

do conjunto das obras dos autores interessados na 

chamada ciência dos costumes e das obras dos 

sociólogos lxx.  

Sublinha inicialmente que as doutrinas filosó-

ficas particulares estão implícita ou explicita-

mente contidas em todas as definições já apre-

sentadas, sendo a notar a ampla variedade de 

gêneros de moralidade.  

Por exemplo, são gêneros de moralidade dentre 

outros o utilitarismo em Bentham, e em Sturt Mill; a 

moral do sentimento em Westermark; a moral sin-

tetizando o racionalismo, o evolucionismo e o prag-

matismo em Hobhouse, G.H.Mead, J.Dewey e 

mais recentemente M.Ginsberg; por fim, a moral 

reconciliando o obrigatório e o desejável na comum 

dependência dos ideais criados pela sociedade su-

blimada no espírito em Durkheim. 

Mas não é tudo.  

Em relação a essa característica dos adeptos da 

ciência dos costumes e dos sociólogos em incluí-

rem nas suas definições do fato moral não só as 

reflexões de filosofia, mas as próprias doutrinas fi-

losóficas particulares, Gurvitch observa dois des-
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dobramentos contraditórios: (a) – pelo aspecto es-

tritamente sociológico, a inclusão de doutrinas teve o 

mérito de favorecer a descrição dos vários gêneros 

da vida moral, por esse biais, descobertos na reali-

dade social, isto é, constatados como fatos; (b) – pelo 

aspecto dogmático, entretanto, a inclusão de doutri-

nas na definição do fato moral é um erro e um desvio 

que levou a submeter a sociologia da vida moral a 

uma filosofia particular com petições de princípios. 

Quer dizer, em razão da muito forte ligação entre a 

moralidade real e os quadros sociais, como já vi-

mos, e na medida mesma em que essa ligação pro-

vocou o nascimento antecipado da sociologia da 

vida moral antes de constituir-se a sociologia, sur-

giu por sua vez como quadro de referência do co-

nhecimento sociológico aplicado à vida moral a 

crença efetiva, específica aos adeptos da ciên-

cia dos costumes e aos sociólogos da vida mo-

ral, afirmando a possibilidade desejada de utili-

zar a sociologia da vida moral como base de 

uma doutrina moral, nesse caso, uma moral teo-

rética de fundamento sociológico que ao mesmo 

tempo conhecia e estatuía, criando uma via para 

uma nova metamoral, em que a sociologia se colo-

caria no lugar da filosofia.  
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Estamos, pois, diante de uma antiga corrente do 

pensamento moderno que desde o século XVI atra-

vessa o século XIX e chega ao século XX.  Sem em-

bargo, tal crença tem serventia.  

Ou seja, a crença especial na possibilidade de 

utilizar as descrições em fatos dos vários gêneros 

da vida moral, como base de uma doutrina moral 

conhecendo e estatuindo ao mesmo tempo, viabi-

liza uma explicação para as orientações contraditó-

rias das posições sociológicas e, em vista de liberar 

a sociologia de certos coeficientes ideológicos, es-

pecialmente o erro de sua subordinação a posições 

filosóficas prévias, aplica-se segundo Gurvitch com 

notado proveito na análise sociológica da sociologia 

da vida moral em Émile Durkheim.  

Uma metamoral semi-sociológica  

Com efeito, ao estudar Durkheim desde o ponto 

de vista estritamente sociológico e corretamente an-

tidogmático deve lembrar, por um lado, a seme-

lhança de sua orientação com as metamorais tradici-

onais e dogmáticas de Platão, Aristóteles, Spinoza, 

Hegel, onde, supratemporal e absoluto, um suposto 

mundo espiritual se realiza no mundo temporal.   

Por outro lado, deve ter em conta que, em modo 

contrário a Lucien Lévy-Bruhl (1857 – 1939) que dele 
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foi contemporâneo, Durkheim (1858 - 1917) equivo-

cadamente crê na possibilidade de conhecer e de 

prescrever simultaneamente: espera tirar de um co-

nhecimento teórico prévio uma doutrina moral que 

imponha objetivos e prescreva regras de conduta lxxi.  

Vale dizer: a moral teórica dogmática de Durkheim 

reconciliando o obrigatório e o desejável na comum 

dependência dos ideais criados pela sociedade subli-

mada em um suposto espírito revela o desvio de uma 

metamoral semi-sociológica e semimetafísica. Gur-

vitch a designará sociologismo da metamoral, utili-

zando designação idêntica à utilizada por outro im-

portante colaborador da revista L' Année sociologi-

que, C. Bouglé lxxii que acertadamente questionou o 

erro de Durkheim.  

Realismo de Saint-Simon 

►Em outra passagem, não deixa de ser curi-

oso que críticos aparentemente contrários à so-

ciologia do conhecimento sejam os mesmos a 

declarar e a recomendar que se considere a 

Saint-Simon lxxiii como “o pai da sociologia” lxxiv, 

quando o posicionamento desse mestre funda-

dor é favorável à sociologia do conhecimento.  

Com efeito, no realismo de Saint-Simon, a so-

ciologia deve manter o paralelismo e a interpe-

netração dos modos de produção material e dos 

sistemas de conhecimento, “que são afinal tão-
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só aspectos parciais dos “regimes” ou, como di-

ríamos hoje, dos tipos de estruturas sociais lxxv.  

Se a sociologia de Saint-Simon se defronta a 

limitações provenientes de seu panteísmo la-

tente (conducente a uma harmonia otimista que 

minimiza os conflitos e as antinomias entre as 

classes, entre Estado e Sociedade, etc.), e en-

cara dificuldades oriundas da confusão entre a 

sociologia e a filosofia da história (anunciando a 

vinda do período orgânico, sem conflito), no seu 

realismo, por contra, cabe à sociologia estudar 

o esforço coletivo (tendência à realização), 

como consistindo tanto “na produção dos 

bens materiais por meio do trabalho sob dife-

rentes formas”, quanto na “produção das for-

mas de conhecer” (esforço esse extensível à 

“produção das formas de estimar”, nas dou-

trinas morais).  

Estudando a “constante correspondência entre 

as instituições e as ideias”, Saint-Simon propõe um 

esquema para a sociologia do conhecimento se-

gundo o qual aos regimes “militares” (conquista, es-

cravatura, servidão, agricultura, etc.) corresponde 

em particular o conhecimento teológico, e aos regi-

mes industriais o conhecimento técnico, de que o 

conhecimento científico é apenas um sucedâneo.  
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Mas não é tudo. Gurvitch nota a concepção ci-

entífica ou determinística da sociologia e nos lem-

bra que Durkheim vai buscar conscientemente o 

termo “fisiologia social” em Saint-Simon, concebido 

como “os modos de operar” da sociedade impli-

cando a liberdade humana lxxvi.  

Neste enfoque de Saint-Simon se entende bem 

que a sociedade seja “uma enorme oficina” cha-

mada a dominar, não os indivíduos, mas a natu-

reza, e que “a reunião dos homens constitui um 

verdadeiro ser”, mas este ser é um esforço si-

multaneamente coletivo e individual, e é igual, 

recíproca ou paralela sua capacidade em "espiritu-

alismo" (psicologia coletiva, conhecimento, vida 

moral, vida do direito, dentre outros setores das 

obras de civilização) e em "materialismo (morfolo-

gia social, incluindo os recursos, equipamentos, 

ferramentas, enfim, a infraestrutura).  Daí a noção 

de quadros sociais [incluindo os Nós (Noso-

tros), os agrupamentos sociais particulares, as 

classes, as sociedades globais], como níveis na 

configuração da vida das sociedades em sua ca-

pacidade recíproca.  
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Liberdade humana 

Sem dúvida, um crítico como Anthony Giddens 

assinala que o tipo de sociedade industrial é sem-

pre calcado na observação da divisão do trabalho 

(a grande oficina e suas engrenagens), porém pa-

rece não levar em conta que o estudo dos deter-

minismos sociais e sociológicos está liberto da 

projeção de um determinismo único em sociologia 

que, sobrevivência da filosofia da história do sé-

culo XIX, quase sempre é identificado ao modo de 

produção capitalista, ainda que esse determi-

nismo único seja tratado – à maneira dos escritos 

sobre o realismo, de George Lukacs (1885 - 1971) 

–como engrenagem montada na e sobre a divisão 

do trabalho em regime capitalista, e tida como vá-

lida e eficaz acima dos tipos de sociedades parti-

culares e suas estruturas.  

Nada obstante, dizer que a tradição de Saint-

Simon deu poucas contribuições importantes à 

teoria de classes lxxvii leva a desconsiderar que a 

teoria sociológica de estruturas ou de socieda-

des históricas só é eficaz do ponto de vista da 

explicação, só ultrapassa os dogmatismos e os 
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preconceitos, se for precedida do estudo (dialé-

tico) dos determinismos sociais, a fim de colocar 

em relevo não só a análise dos níveis de reali-

dade cuja hierarquia integra as estruturas soci-

ais, mas, a fim de ressaltar que não há unifica-

ção sociológica dos fatos, das manifestações ou 

mundos particulares de realidade (incluindo as 

classes sociais como unidades coletivas reais, 

mas parciais) sem o concurso da liberdade hu-

mana interveniente nesses determinismos, de ma-

neira realista e não simplesmente lógica ou mate-

mática. A “tradição” histórica da sociologia que se 

nutre em Saint-Simon (e no “jovem” Marx) é nota-

damente sociologia diferencial (voltada para o es-

tudo das variações nos quadros sociais) e não 

apenas sociologia sistemática (limitada ao estudo 

das regularidades tendenciais), estando melhor 

“aparelhada” que esta última para isolar os pre-

conceitos filosóficos inconscientes e desmontar 

os dogmatismos.  

Ademais, note-se que, a respeito da decadência 

do Estado como bloco de localidades, e do Contrato, 

no final do século dezenove lxxviii, exatamente com 

esses termos seguintes, Émile Durkheim (1858 - 
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1917) desenvolverá seu conceito de amorfismo so-

cial lxxix . Para esse importante autor e mestre fun-

dador da sociologia como disciplina científica, a 

significação sociológica de tal decadência está em 

que a mesma se faz em proveito do direito social 

autônomo, que impulsionará o desenvolvimento 

da estrutura de classes no começo do século XX, 

com as relações coletivas produzindo sem a im-

posição estatal (isto é, em soberania social) os 

acordos, as convenções e os contratos coletivos 

no mundo do trabalho e da produção industrial.  

O princípio de obediência à ordem  

A realidade social exclui o chamado "princípio 

de obediência à ordem" que rege as consciências 

fechadas sobre si mesmas, introspectivas. Por via 

de tal negação, o fato de que o mundo de reali-

dade social ultrapassa qualquer imposição de 

condutas preestabelecidas constitui importante di-

ferencial da sociologia, a quem repugna o para-

digma da filosofia social de Thomas Hobbes (1588 

- 1679), acolhido em especial pelos cientistas po-

líticos, notadamente o falso postulado da natureza 

heterogênea, levando ao atomismo que fragmenta 

a realidade social em uma poeira de indivíduos 
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isolados ("o homem é o lobo do homem"), supor-

tes de reflexos condicionados. 

Para o sociólogo, suscitando as imanentes for-

ças psicossociológicas de pressão e de atração, a 

integração no conjunto da realidade social ultra-

passa qualquer força de imposição, qualquer força 

que se imponha logicamente do exterior, ainda que 

chamada a distribuir prestígio e influência. A redu-

ção de qualquer sociabilidade sem diferenciá-la à 

simples interdependência e interação recíproca é 

um equívoco, de que não escapou Gabriel Tarde 

(1843 — 1904) em seu debate com Durkheimlxxx. 

 

►Note-se, para concluir em relação à prosa de 

que a tradição de Saint-Simon deu poucas con-

tribuições importantes à teoria de classes, que o 

problema das classes sociais foi vivamente discu-

tido e suscitou forte interesse na chamada “École 

durkheimienne” lxxxi.  Contribuições substanciais fo-

ram aportadas por Marcel Mauss (1872 - 1950), Ce-

lestin Bouglé (1870 – 1940), François Simiand 

(1873 – 1935) e por Maurice Halbwachs (1877 - 

1945) à sociologia das classes sociais, sendo a obra 

deste último que seu sucessor no ensino, o notável 

Georges Gurvitch, examinará detidamente antes de 

propor o conceito sociológico diferencial de classes 
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sociais lxxxii. Além disso, será da “tradição” de Saint-

Simon que vem o compromisso com a explicação 

em sociologia, sem o qual é fácil enveredar através 

de portas já abertas lxxxiii.  

Finalmente, Saint-Simon trata do que é a reali-

dade social; trata da relação entre produção mate-

rial e produção espiritual; das fases “militar”, “in-

dustrial” e das épocas “críticas”; da dissolução fu-

tura do Estado na sociedade econômica e, final-

mente, trata das classes sociais. Saint-Simon ape-

nas vê na economia, na vida moral e na vida inte-

lectual aspectos de uma atividade coletiva total; é 

como disse a correspondência entre estrutura so-

cial, produção econômica, propriedade, regime po-

lítico, ideias intelectuais e morais, assim como os 

seus conflitos possíveis, que o interessam.  

O Relativismo Sociológico -2 

A variabilidade em função dos quadros 

sociais é a expressão mesma da existên-

cia de conhecimentos coletivos como 

conteúdos cognitivos. 
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Em relação ao posicionamento que, diante do 

orientação sociológica em não atribuir valor ao co-

nhecimento nem justificá-lo, representa negativa-

mente a sociologia do conhecimento como ceti-

cismo e nihilismo, supostamente voltada para inva-

lidar todo o saber ou diminuir o seu valor, cabe pôr 

em relevo como disse que o relativismo especifi-

camente sociológico está caracterizado na afirma-

ção do coeficiente existencial, humano e social do 

conhecimento, de tal sorte que a sociologia do co-

nhecimento é liberada de qualquer a-priori filosófico. 

Seu relativismo procede diretamente das incertezas de 

todo o conhecimento científico, equacionadas na teoria 

microfísica do século vinte.  

Quer dizer, na operação de circunscrever o co-

nhecimento como fato social distinto de outros fatos 

sociais, se afirma a dimensão de variabilidade que 

tem o conhecimento em estado de correlações fun-

cionais, que pode ser descrito como já foi visto aqui 

em coordenadas cartesianas e gráficos como um fa-

tor numérico de cálculo lxxxiv.  

A variabilidade em função dos quadros sociais é 

a expressão mesma da existência de conhecimen-

tos coletivos como conteúdos cognitivos lxxxv.  

A orientação relativista em sociologia se afirma 

como sabem contraria ao preconceito de que os ju-

ízos especialmente cognitivos devem ter validade 
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universal: “a validade de um juízo não é nunca uni-

versal, já que se refere a um quadro de referência 

preciso” – cuja multiplicidade frequentemente cor-

responde aos quadros sociais.  

“Se a verdade e os juízos fossem sempre uni-

versais, não poderia estabelecer-se distinção nem 

entre as ciências particulares, nem entre os gêne-

ros do conhecimento” lxxxvi , notando-se que até 

mesmo os “filósofos mais dogmáticos distinguem 

dois ou três gêneros do conhecimento: o conheci-

mento filosófico, o conhecimento científico e o co-

nhecimento técnico”, os quais como classes do 

conhecimento implicado em um sistema cogni-

tivo, se impõem cada um como um quadro de re-

ferência, “eliminando assim o dogma da validade 

universal dos juízos” lxxxvii.  

No início deste livro observou-se que são duas 

as descobertas fundamentais de Max Scheler in-

corporadas na sociologia do conhecimento, a sa-

ber: (a) - a multiplicidade dos gêneros de conhe-

cimento e, (b) - a diferente intensidade de ligação 

entre esses gêneros de conhecimento e os qua-

dros sociais.  
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O conhecimento tomado desde sua tendência a 

ser coletivo pode definir-se como “participação de 

uma realidade a uma outra” sem que nesta outra se 

produza qualquer modificação (é o sujeito cognos-

cente que sofre alterações em virtude do conheci-

mento, ou seja, são transformados os próprios qua-

dros sociais que comportam e atualizam o conheci-

mento em correlações, por efetividade destas).  

Daí, contrariando ao mencionado Karl Mannheim, se 

chega à formulação propriamente sociológica de que: (a) 

- a relação entre quadro social e conhecimento não 

é geralmente uma ligação causal; (b) - não se pode 

afirmar nem que a sociologia do conhecimento ins-

titui a realidade social como causa e o conheci-

mento como efeito, nem que o conhecimento, como 

tal, age como causa sobre os quadros sociais.  

Por isso a colocação do conhecimento em pers-

pectiva sociológica nada tem a ver em si própria 

com a afirmação de que um conhecimento é uma 

projeção ou um epifenômeno de um quadro social, 

ou ainda que é uma superestrutura ideológica. 

Trata-se de verificar como foi dito a coerência de um 

conhecimento; trata-se da procura de correlações 



98            Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 03 

©2013 by Jacob (J.) Lumier 

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro- 

SSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/ 

funcionais entre os quadros sociais e o conheci-

mento; trata-se de um estudo explicativo que não 

levanta a questão do condicionamento de uns em 

relação aos outros, mas limita-se a verificar seu pa-

ralelismo. Quer dizer, um estudo voltado para pôr 

em relevo a dependência ao mesmo fenômeno so-

cial completo, bem como a autonomia do simboli-

zado (significação em ausência) a respeito do pró-

prio símbolo, critério da antecipação no presente de 

um tempo futuro ou “um futuro atual”. Isto, em razão 

de que a ambiguidade da função simbólica (os sím-

bolos expressam as “ausências invocadas” apenas 

parcialmente, de maneira que o lugar desejado 

nunca é inteiramente direcionado nos símbolos, 

mas é apenas uma participação mútua) não so-

mente tem repercussão na afirmação do conhe-

cimento em correlações funcionais, mas pene-

tra a efetividade do mesmo como regulamenta-

ção social lxxxviii .    

A Sociologia de Karl Marx 

Sem dúvida, esse problema do coeficiente hu-

mano do conhecimento, que já se encontra no jo-

vem Marx, ficou muito prejudicado pelas atitudes 

dogmáticas em relação à sociologia. Houve certa 
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relutância imotivada de alguns autores marxistas 

em reconhecer sob a rubrica do “materialismo di-

alético” a sociologia de Karl Marx e o antagonismo 

deste para com Hegel. 

Contra essa corrente relutante à sociologia 

de Marx, nos lembra Gurvitch que é muito difícil 

ver em Marx explicitamente um filósofo.  

Isto porque a sua filosofia implícita, ligada a 

um humanismo prometeico (centrado na afirma-

ção da consciência da liberdade humana como 

a ação concertada que quebra as estruturas), 

ao conceito de “alienação” com seus múltiplos 

sentidos, frequentemente contraditórios, ligada 

ainda a um apelo à “superação da filosofia” pela 

sua realização na práxis, orientada esta pelo 

seu próprio conhecimento, não é muito clara 

nem muito rica” lxxxix. 

O que a filosofia de Marx contém de mais inte-

ressante e de mais preciso, assim como de menos 

dogmático, reduz-se inteiramente à dialética rea-

lista e relativista inerente à realidade social e ao 

método da ciência que a estuda no seu conjunto: a 

sociologia. Nota ainda Gurvitch, por contraste da 

corrente dogmática, que Henri Lefebvre chega a 
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considerar em profundidade o aspecto sociológico 

do pensamento de Marx, o que podemos observar 

no opúsculo intitulado “Sociologia de Marx” xc. 

Nesse livro, Lefebvre defende a aplicação da 

sociologia de Marx para “discernir as mudanças e 

distingui-las do que está estagnado ou em regres-

são” na nova sociedade da segunda metade do 

século XX, contrapondo-se, por um lado, à influên-

cia dos neoliberais (“para quem não existe hoje 

mais do que ontem um critério seguro para deter-

minar os obstáculos a vencer”) e, por outro lado, 

ao funcionalismo, em sua tentativa de fazer coin-

cidir a racionalidade estatal e a racionalidade téc-

nica – entendida esta última como a racionalidade 

do “entendimento analítico e operativo” xci, isto é, 

baseada em juízos a priori, à maneira de uma axi-

omática lógica exigida para acessar os conteúdos. 

Epistemologia e Sociologia 

A colaboração da epistemologia com a sociolo-

gia do conhecimento passa pelo esforço de “cir-

cunscrever o conhecimento como fato social dis-

tinto de outros fatos sociais”.  

Como ensina Gurvitch xcii  , a epistemologia 

ajuda a sociologia a “formular o problema do co-
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nhecimento em termos de correlações funcio-

nais”; faculta-lhe a colocação em perspectiva 

sociológica do conhecimento e, “por meio dos 

conceitos de totalidade, infinito,  multiplicidade, 

pluralidade, perspectivas e quadros sociais, as-

sim como a generalidade limitada a estes últi-

mos”, a epistemologia xciii abre o caminho para 

uma explicação sociológica das orientações do 

conhecimento que não se confunde de maneira 

alguma com o problema da “distorção”.   

A afirmação do coeficiente humano e social do 

conhecimento facilita à sociologia a neutralização 

de toda a distorção pela tomada de consciência.  

Desta sorte, torna-se claro que não passa de 

preconceito insistir em que a colocação em pers-

pectiva sociológica do conhecimento implica distor-

ção: qualquer debate sobre a “validade” dessa 

perspectivação é inaceitável. Trata-se de uma 

questão de fatos e não pode ser tomada como in-

venção do ceticismo e do nihilismo para suposta-

mente invalidar todo o saber ou diminuir seu valor. 

Basta notar que o coeficiente social do conheci-

mento intervém, entre outros casos, através da 

mencionada importância das organizações priva-
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das e públicas no planejamento da pesquisa cien-

tífica, importância esta que é fato muito notado, já 

que, na época da energia atômica e da eletrônica, 

a pesquisa exige laboratórios ou organismos de in-

vestigação e experimentação de muito vasta en-

vergadura, com extensão internacional. 

A existência de conhecimentos coletivos co-

loca para a epistemologia problemas novos que 

Gurvitch enumera como segue xciv :  

1) a compreensão dos temas coletivos re-

ais – os Nós (Nosotros), os grupos, as clas-

ses sociais, as sociedades globais, como su-

jeitos que lutam contra obstáculos (inclusive 

o próprio conhecimento quando se cristaliza 

em dogmas) e, por esta via, chegam à to-

mada de consciência da validade de seus 

atos cognitivos e do valor dos mesmos em 

relação aos conhecimentos individuais;  

2) a diferenciação dos símbolos intelectuais 

(símbolos sociais intelectuais) “cujas conceitua-

ções são variadas”; e o problema da medida de 

sua veracidade; 3) a diferenciação dos “signos 

sociais cognitivos não simbólicos” (os “tests” de 

toda classe) e de sua eficácia xcv.  
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Por sua vez, a sociologia do conhecimento 

oferece como contribuição à epistemologia 

suas pesquisas sobre as variações do papel 

efetivo do saber nos diferentes tipos de es-

truturas sociais e – na medida em que a epis-

temologia se propõe a resolver o problema do 

verdadeiro e do falso, ou visa aportar uma jus-

tificação da validade do conhecimento – a soci-

ologia lhe coloca como foi dito “o problema da 

veracidade ou não de uma multiplicidade quase 

infinita de perspectivas do conhecimento” (“ide-

ológicas”, “utópicas”, “mitológicas”, etc., como 

expressões dos interesses de uma consciência 

mais “imaginativa” ou mais estendida e mais 

cambiante do que a média).  

A epistemologia dirá “se tais perspectivas são 

igualmente válidas, ou se algumas delas o são 

menos que outras” xcvi.  

Os sistemas cognitivos 

Seja como for, podemos dizer que, no âmbito 

da sociologia do conhecimento e em vista de 

estudar as variações do saber, o realismo rela-

tivista leva a observar uma pluralidade de sis-
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temas cognitivos ou de conhecimento, corres-

pondentes aos vários tipos de sociedades glo-

bais e suas estruturas – parciais e globais – 

como quadros sociais xcvii. 

Os sistemas cognitivos compreendem dife-

rentes hierarquias de classes do conhecimento 

entrecruzadas com as diferentes acentuações 

das formas dessas classes xcviii – observadas no 

âmbito mesmo dessas classes de conheci-

mento, como veremos. No centro da sociologia 

do conhecimento estão, pois, os estudos das es-

truturas sociais como quadros sociais, já que ne-

las o saber está em correlações funcionais e, as-

sim, como sistema cognitivo, desempenha um 

papel de argamassa, juntamente com as demais 

obras de civilização.  

Notem que esse papel de cimentar as estrutu-

ras nos conjuntos reais compreende a noção de 

regulamentações sociais propriamente ditas xcix. 

Trata-se de um papel cimentador que não deve 

ser confundido com as obras de civilização elas 

próprias, as quais ultrapassam este papel que é 

o delas, ainda que alguns as tenham identificado 
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equivocadamente à uma função de adaptação 

às situações históricas particulares.  

 Vale dizer, não procede a suposição de que 

as mudanças coletivas de comportamento não 

remetem em causa a estrutura da sociedade. Tal 

orientação reflete a ideologia do determinismo 

único (econômico) e não leva em conta que as 

chamadas mudanças de comportamento em es-

cala coletiva incidem sobre as regulamentações 

sociais e, por essa via, alteram o estado do papel 

cimentador das obras de civilização, portanto 

provocam a mudança na estrutura da sociedade. 
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Notas de Fim 

i  Gurvitch, Georges (1894-1965): “Problemas de Sociologia do 
Conhecimento”, in Gurvitch et al.:  "Tratado de Sociologia”, Vol. II, 
revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp.145 a 189 
(1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1960). 

ii Gurvitch, Georges (1894-1965):“Dialectique et Sociologie”, Paris, 
Flammarion, 1962, 312pp., col. Science.  Veja também : Editorial board 
of dialectica : « Dialectica – Philosophy Journal », Suisse, Edited By: 
Marcel Weber and Philipp Blum - Online - ISSN: 1746-8361  link: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1746-8361 

Dialectica é uma Revista internacional de filosofia do conhecimento 
fundada em 1947 por Ferdinand Gonseth, Gaston Bachelard et Paul 
Bernays.  

iii  O matemático e lógico F.Gonseth, insistiu, nas ciências exatas 
modernas, sobre o vaivém incessante entre o especulativo e o 
experimental, e sobre o fato de que, em matemáticas, o infinitamente 
grande e o infinitamente pequeno se detêm e se pressupõem;  revelou 
que, nessa matéria, o intuitivo e o construtivo estavam compreendidos 
em uma dialética de complementaridade. Ibid, ibidem. 

iv Basicamente, o que caracteriza a especulação é o exercício de 
pesquisar mediante a reflexão por inferências cujas bases empíricas 
passam por mediações, em vista de obter a solução de contradições ou 
antinomias que não se confundem aos “extremos que se podem juntar” 
nem aos termos que não têm sentido um sem o outro como o pólo Norte 
e o pólo Sul, o Oriente e o Ocidente, o pólo positivo e o pólo negativo da 
corrente elétrica, o branco e o negro, o alto e o baixo, o dia e a noite, o 
quente e o frio, o inverno e o verão, a direita e a esquerda, etc.,. Nesses 
casos, os “procedimentos discursivos” se revelam inteiramente 
suficientes. Na clarificação dialética, por sua vez, se trata de desvelar a 
aparência de uma exclusão recíproca dos termos ou dos elementos 
contrários que se revelam como duplos se afirmando uns em função dos 
outros e desse fato participam dos mesmos conjuntos. Na sociologia os 
tipos microssociais, os tipos de agrupamentos, os tipos de classes 
sociais e os tipos de sociedades globais exigem a clarificação com o 
procedimento da complementaridade dialética, dentre outros. 
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v Bachelard, Gastón: “La Dialectique de la Durée”, Paris, Press 

Universitaire de France-PUF, 1972, 151 pp., 1ªedition 1936. 

vi  Gurvitch, Georges (1894-1965): “Los Marcos Sociales del 
Conocimiento”, trad. Mário Giacchino, Caracas, Monte Avila, 1969, 
289pp (1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1966). 

vii Gurvitch, Georges (1894-1965):“Dialectique et Sociologie”, Paris, 
Flammarion, 1962, 312pp., col. Science.   

viii “Tomada de Risco” no sentido examinado por Bachelard de que há 
uma indefinição básica quanto aos resultados possíveis e a obra com 
disciplina científica só é realizada na medida em que novos 
conhecimentos são conseguidos. 

ix Mannheim, Karl: ‘Ideologia e Utopia: uma introdução à sociologia 
do conhecimento’, tradução Sérgio Santeiro, revisão César Guimarães, 
Rio de Janeiro, Zahar editor, 2ª edição, 1972, 330 pp. (1ª edição em 
Alemão, Bonn, F. Cohen, 1929; 2ª edição modificada em Inglês, 1936).  

x O termo futuro atual designa que o saber em correlações funcionais 
é sempre prospectivo, é lançado para adiante, é o saber que alguém está 
a usar para se orientar no mundo, portanto em vias de se fazer (o 
contrário de estar feito). Vejam Gurvitch, Georges (1894-1965): 
“Problemas de Sociologia do Conhecimento”, in Gurvitch et al.:  "Tratado 
de Sociologia”, Vol. II, revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas 
Editoriais, 1968, pp.145 a 189 (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1960), 
Cf. págs.157, e 168/9. 

xi A constatação de que nas sociedades industriais há um abismo en-
tre os homens e os significados” (Birnbaum, Norman: “A Crise da Socie-
dade Industrial”, trad. Octávio Cajado, São Paulo, editora Cultrix, 1973, 
167pp. 1ª edição em Inglês, Londres, 1969, cf. pág.126) desdobra o as-
pecto dialético no estudo da função mediadora dos símbolos, a saber: a 
relação do símbolo ao conteúdo simbolizado (o lugar desejado, a signifi-
cação em ausência) é necessariamente plena de ambiguidades.  Embora 
os símbolos sejam, como os signos são, substitutos que invocam ausên-
cias e que servem de mediadores, o fazem de maneira bem mais com-
plexa e dialetizada do que os signos, já que essa mediação à qual ser-
vem, consistindo em orientar para a participação mútua dos agentes no 
simbolizado (lugar desejado) e reciprocamente, mostra que a caracterís-
tica essencial dos símbolos no dizer de Gurvitch (op.cit) consiste em “re-
velar velando e em velar revelando”.   
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Se os símbolos fossem substitutos assim tão claros como são os sig-

nos se confundiriam com estes, ao passo que os símbolos expressam as 
“ausências invocadas” apenas parcialmente, de maneira que o lugar de-
sejado nunca é inteiramente direcionado nos símbolos, mas é apenas 
uma participação mútua. 

xii  Opositores questionam a dialética sociológica. Não levam em 
conta a correspondência e o paralelismo entre (a) o fato da autonomia 
do simbo- lizado a respeito do conteúdo (os símbolos suscitam os 
conceitos ou as ideias esquemáticas do conteúdo aos quais são 
chamados a expressar); 

(b) a efetividade da experiência humana (vivida ou construída) ao 
produzir a negação do conceitual; (c) o fato que nenhuma comunicação 
simbólica pode ter lugar fora do psiquismo coletivo. Sabem que, em 
virtude de sua complexidade, a dialética em sociologia mostra não ser 
capaz de desalie- nar o falso saber. Em face dessa característica e, ao 
invés de aí reconhe- cerem a alta relevância das “especulações 
arriscadas”, os opositores apontam uma limitação, tomam por supérflua 
uma dialética que suposta-mente não dá garantia contra o falso e, desta 
forma, não colocaria suposta- mente o pensamento e a explicação no 
elemento de uma verdade que imaginam para além das mencionadas 
especulações arriscadas. Veja as críticas de Sartre contra Gurvitch em: 
Sartre, Jean Paul: ‘Critique de la Raison Dialectique – Tome I : théorie 
des ensambles pratiques (précedé de Questions de Méthode) ’, Paris, 
Gallimard, 1960, 756 pp. Cf: págs.98. 

xiii Sobre os fatores pragmáticos veja adiante a página 49. 

xiv Cf. Berger, Peter e Luckmann, Thomas: “A Construção Social da 
Realidade: Tratado de Sociologia do Conhecimento”, Trad. Floriano 
Fernandes, Rio de Janeiro, Editora Vozes, 1978, 4ªedição, 247 pp. 
(1ªedição em Inglês, New York, 1966).  

xv Cf. Dahrendorf, Ralf : “Ensaios de Teoria da Sociedade”, trad. 
Regina Morel, revisão e notas Evaristo de Moraes Filho, Rio de Janeiro, 
Zahar e EDUSP, 1974, 335 págs. (1ª edição em Inglês, Stanford, EUA, 
1968); cf. pp.114 a 121. 

xvi Veja relatório de pesquisa de campo realizada junto do Laboratório 
de Sociologia do Conhecimento, dirigido por Gurvitch na antiga École 
Pratique des Hautes Études VIème section – Sorbonne publicado como 
documento anexo em Gurvitch, G. (1894-1965): “Los Marcos Sociales 

 



114            Curso de Sociologia do Conhecimento – Texto 03 

©2013 by Jacob (J.) Lumier 

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro- 

SSF/RIO - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/ 

                                                                                  
 del Conocimiento”, trad. Mário Giacchino, Caracas,Monte Avila, 1969, 
289pp (1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1966). 

xvii Cf. Gurvitch, Georges: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, 
op.cit. pág.28.  

xviii No âmbito da história social, Ernst Bloch constata que as formas 
pré-capitalistas jamais realizaram os conteúdos visados do solar, do solo, 
dos “de baixo”, de sorte que estes focos do tradicional na cultura já 
guardam desde o começo a qualidade de intenções insatisfeitas. Cf. 
Bloch, Ernst: "Héritage de ce Temps" (“Erbschaft dieser Zeit”, Zürich, 
1935), versão francesa de Jean Lacoste, Paris, Payot, 1978, 390 pp.   

xix Os símbolos sociais revelam velando e ao velarem revelam, na 
mesma medida em que, impelindo para a participação direta no 
significado, travam-na. Portanto, os símbolos constituem uma forma de 
comportamento diante dos obstáculos, sendo possível dizer que, em sua 
ambiguidade fundamental, a função simbólica é inseparável do homem 
tomado coletiva ou individualmente, de tal sorte que os Eu, Nós 
(Nosotros), grupos, classes sociais, sociedades globais são construtores 
inconscientes ou conscientes dos símbolos variados. Gurvitch, Georges 
et al.: “Tratado de Sociologia", volumes 1 e 2, revisão Alberto Ferreira, 
Porto, Iniciativas Editoriais, 1964 (vol.1), 1968 (vol.2). (1as edições em 
Francês: Paris, PUF, 1957, 1960, respectivamente). 

xx Gurvitch, Georges et al.: “Tratado de Sociologia", volumes 1 e 2, 
revisão Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964 (vol.1), 1968 
(vol.2). (1as edições em Francês: Paris, PUF, 1957, 1960, 
respectivamente). 

xxi Essa característica de os símbolos impelirem para a  participação 
direta no significado (simbolizado) na mesma medida em que travam-na 
é incluída no estudo dos gêneros de atitudes morais, especialmente a 
moralidade das imagens simbólicas ideais (o líder, o herói, o sábio, o 
prudente, etc.) que informam a moralidade propriamente ideológica (as 
lendas ou mitos que chamam à ação, no sentido de George Sorel). 

xxii A forma castelhana do pronome pessoal de terceira pessoa com-
bina nos y otros em um só termo. Desta maneira, expressa melhor as 
manifestações da sociabilidade, já que as relações com outrem só se 
verificam no âmbito dos Nós. Daí a utilização de Nosotros nesta obra!  

xxiii já foi assinalado por Bourdieu que o “estruturalismo etnológico” 
de Cassirer e de Levy-strauss tem uma “dívida” com a corrente Durkhei  
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miana que muitas vezes passa despercebida. Lévy-Strauss é censurável 
(a) por “esquecer-se” de utilizá-lo e, sobretudo (b) por “incluir” o princípio 
da relação (ou correlação) entre as estruturas dos sistemas simbólicos e 
as estruturas sociais (princípio do qual ele, Lévy-Strauss, se utilizou) 
“dentre as explicações demasiado fáceis e ingenuamente projetivas”, 
tornadas desprezadas pelo próprio Lévy-Strauss como referências de 
uma “leitura externa”, que o mesmo passou a rejeitar em favor das 
interpretações alegóricas. Para Bourdieu, se levarmos a sério, ao mesmo 
tempo, a hipótese de Durkheim sobre a inserção social dos esquemas 
de pensamento, de percepção, de apreciação e de ação, por um lado, e, 
por outro lado, o fato da divisão em classes nas sociedades, somos 
necessariamente conduzidos à hipótese de que existe uma 
correspondência entre as estruturas sociais e as estruturas mentais, 
correspondência esta que se estabelece por intermédio da “estrutura dos 
sistemas simbólicos” - língua, religião, arte, etc. Cf. Bourdieu, Pierre 
(1930 - 2002): “A Economia das Trocas Simbólicas”, introdução, 
organização e seleção dos originais em Francês por Sérgio Miceli, São 
Paulo, ed. Perspectiva, 1974, 361 pp, pág.33. 

xxiv Ainda que a supressão da reciprocidade no espaço público dê 
uma base na experiência, é a efetividade da esfera simbólica (autonomia 
relativa do simbolizado em relação ao simbolizante), seu determinismo 
social  (a efetividade da esfera simbólica põe em relevo sua afinidade 
com a realidade social) que torna viável uma explicação sociológica para 
o pluralismo social, ou seja, e o fato de que a realidade social é penetrada 
por aspirações aos valores (subjetividade coletiva). Sobre o 
determinismo dos símbolos sociais, veja Gurvitch, Georges (1894-1965): 
“ Dialectique et Sociologie”, op.cit, e do mesmo autor “Determinismos 
Sociais e Liberdade Humana”, Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., 
traduzido da 2ª edição francesa de 1963. (1ª edición: Paris, PUF, 1955). 

xxv cf. Braudel, Fernand (1902 - 1985): “História e Ciências Sociais”, 
tradução dos artigos  originais em Francês por Carlos Braga e Inácia 
Canelas, Lisboa, editorial Presença, 1972, 261 pp. Ps.121sq. 

xxvi Essa orientação que restringe a sociologia do conhecimento ao 
estudo das visões de mundo nas classes sociais, desenvolvida pelos 
estudiosos da falsa consciencia como Goldmann e Gabel, tende a 
desprezar as manifestações da sociabilidade igualmente como quadros 
sociais do conhecimento. Cf. (1) Goldmann, Lucien (1913  – 1970): “Pour 
une Sociologie du Roman”, Paris, Gallimard, 1970, 372pp. (1ªedição,  
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1964). Pág.348. (2) Gabel, Joseph (1912–2004): “Sociología de la 
Alienación”, trad. Noemi Labrune, Buenos Aires, Amorrortu editores, 
1973, 225pp. (1ªedição em Francês, Paris, PUF, 1970), págs. 189 a 220. 

xxvii Goldmann, Lucien (1913  – 1970): “Pour une Sociologie du 
Roman”, op.cit, pp.344 a 349 

xxviii  Lukacs, George (1885 - 1971): Histoire et Conscience de 
Classe, tradução e prefácio Kostas Axelos, Paris, ed. De Minuit, 1960, 
382 pp. (1ªedição em Alemão: Berlim, Malik, 1923).  

xxix cf. Gurvitch, G : “Tratado de Sociologia”, vol.II, p.157sq.  

xxx Lefebvre, Henri (1901 –1991): "Psicologia das Classes Sociais", 
in Gurvitch e al.‘ Tratado de Sociologia - vol. 2’, tradução Almeida Santos, 
revisão Alberto Ferrei-ra, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp.505 a 538 
(1ªedição em francês: Paris, PUF, 1960), ver pág. 511.  

xxxi  Gurvitch, Georges (1894 - 1965): “Los Marcos Sociales del 
Conocimiento”, trad. Mário Giacchino, Caracas, Monte Avila, 1969, 
289pp(1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1966). Pág.23. Lembrem que 
as relações com outrem incluem, além das interindividuais, as relações 
intergrupais e que, por terem vida própria, por terem seus próprios 
determinismos microsociais, ambas são quadros sociais do 
conhecimento. Basta lembrar que, no âmbito da estrutura de classes, as 
relações com os empresários, as relações com o Estado, as relações 
com os operários de outras regiões, por exemplo, são estudadas pela 
história social em um marco diferenciado.  

xxxii  Gurvitch Georges (1894-1965): (a) “Objeto e Método da 
Sociologia”, in Gurvitch et al.: “Tratado de Sociologia-vol.1", trad. Ana 
Guerra, revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964 pp.15 
a 50, 2ªedição corrigida (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1957). (b) 
“Breve Esboço da História da Sociologia”, in Gurvitch et al.: “Tratado de 
Sociologia - vol.1",  pp.51 a 98. 2ª edição corrigida. Op. cit. 

xxxiii Ibid, ibidem 

xxxiv  Os reveses de Max Weber são: (a) a ligação arbitrária da 
compreensão e da interpretação subjetiva; (b) a impossibilidade em 
justificar a passagem das significações internas ou subjetivas para as 
significações sociais e culturais; (c) a sua renúncia a todos os critérios 
objetivos que permitem construir tipos; (d) a ligação dos critérios a um 
culturalismo abstrato ; (e) a dispersão e a inaptidão desses mesmos 
critérios para serem aplicados aos fenômenos sociais e às suas  
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estruturas; (f) a destruição da realidade social por um nominalismo 
probabilista e individualista, que torna Max Weber incapaz de apreender 
a sociedade, os grupos, as classes, os Nós (Nosotros), bem como as 
suas obras diretas (demolição esta, acrescenta Gurvitch, dissimulada por  
imensa erudição histórica); (f) a combinação do formalismo, do 
culturalismo e do psicologismo que não se sintetizam, e que 
permanecem desligados uns dos outros; (g) a ausência, enfim, de 
qualquer orientação dialética. Cf. Gurvitch, G: (a) “Objeto e Método da 
Sociologia”; (b) “Breve Esboço da História da Sociologia” op. cit.  

xxxv  A característica básica de uma teoria dinâmica é preservar a 
tensão entre unidade e multiplicidade, compreender que o domínio de 
aplicação da sociologia é pleno de ambiguidade: ser ligados e ficar em 
certa medida irredutíveis; melhor, se interpenetrar, fusionar parcialmente 
sem se identificar; participar nas mesmas totalidades e se combater...se 
revelar frequentemente de uma só vez amigos e adversários, centros 
simultâneos de atração e de repulsão, focos de reconforto e de ameaça 
tal é a sina do homem vivendo em sociedade. A sina dos Nós (Nosotros), 
dos grupos, das sociedades inteiras é se mover não somente na esfera 
da complementaridade por dupla compensação, mas é igualmente se 
mover na esfera da ambiguidade que se exaspera facilmente em 
ambivalência. Cf. Gurvitch, G: Dialectique et Sociologie, 1962, 312 pp., 
op.cit.     

xxxvi  A compreensão de que as espécies dos tipos podem ser 
distinguidas entre abstratas e concretas tem implicação no estudo do 
conhecimento. Como foi visto, a percepção dos tipos mais concretos 
pode levar ao equívoco de que os conhecimentos e a mentalidade 
coletiva que lhes serve de base só poderiam vincular-se às sociedades 
globais e às classes sociais, com desprezo das tendências cognitivasdos 
grupos e das manifestações da sociabilidade como quadros sociais. Cf. 
Gurvitch, Georges: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, trad. Mário 
Giacchino, Caracas, Monte Avila, 1969, 289pp (1ªedição em Francês: 
Paris, PUF, 1966), pág. 23. 

xxxvii Cf. Gurvitch, G: (a) Objeto e Método da Sociologia; (b) Breve 
Esboço da História da Sociologia op. cit. Veja igualmente do mesmo au-
tor: Dialectique et Sociologie,1962, 312 p. op.cit.   

xxxviii  Giddens, Anthony: “As Novas Regras do Método Sociológico: 
uma  crítica positiva das sociologias compreensivas”, trad. Ma. José 
Lindoso, revisão Eurico Figueiredo, Rio de Janeiro, Zahar, 1978, 181pp.  
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(1ªedição em Inglês, Londres, 1976). Cf. Pág.15 sq. 

xxxix Ibid, ibidem. 

xl Ibid, ibidem. 

xli Ibid, ibidem. 

xlii Os coeficientes pragmáticos do conhecimento são descritos nas 
pesquisas empíricas mediante o cotejo das variações do saber em 
função dos quadros sociais pesquisados. 

xliii  As totalidades humanas em movimento são constatadas em 
função da variedade dos procedimentos dialéticos de intermediação 
observados entre as manifestações ou termos dicotômicos, sejam estes 
apenas opostos ou mais do que isso contrários e contraditórios, 
produzindo-se desses procedimentos a desdogmatização do saber. Cf. 
Gurvitch, G: “A Vocação Actual da Sociologia –vol.II: antecedentes e 
perspectivas”, tradução da 3ªedição francesa de 1968 por Orlando 
Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. (1ªedição em francês: Paris, PUF, 
1957).  p. 260,261. Ver igualmente do mesmo autor: “Dialectique et 
Sociologie”,1962, 312 pp, op.cit.   

xliv Gurvitch, G: Dialectique et Sociologie, 1962,op.cit.  

xlv Giddens, Anthony (1938): “A Estrutura de Classes das Sociedades 
Avançadas”, trad. Márcia Bandeira, revisão Edson de Oliveira, Rio de 
Janeiro, Zahar, 1975, 368 pp. (1ª edição em Inglês, Londres 1973) Cf. 
págs: 14,15. 

xlvi Veja o aqui anteriormente aludido relatório de pesquisa de campo 
realizada junto do Laboratório de Sociologia do Conhecimento, dirigido 
por Gurvitch na antiga École Pratique des Hautes Études VIème section 
– Sorbonne, publicado como documento anexo em Gurvitch, Georges 
(1894-1965): “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, trad. Mário 
Giacchino, Caracas, Monte Avila, 1969, 289 pp. (1ª ed. Paris, PUF, 
1966). 

xlvii Sobre o desvio de Karl Mannheim veja Lumier, Jacob (J.): "A 
Utopia do Saber Desencarnado", Bubok Publishing, Outubro de 2013, 
106 págs. http://www.bubok.es/libros/228014/A-Utopia-do-Saber-
Desencarnado  

xlviii  Cf. Dahrendorf, Ralf : “Ensaios de Teoria da Sociedade”, trad. 
Regina Morel, revisão e notas Evaristo de Moraes Filho, Rio de Janeiro, 
Zahar e EDUSP, 1974, 335 págs. (1ª edição em Inglês, Stanford, EUA, 
1968). Op.cit. Cf. pp.114 a 121. 

http://www.bubok.es/libros/228014/A-Utopia-do-Saber-Desencarnado
http://www.bubok.es/libros/228014/A-Utopia-do-Saber-Desencarnado
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xlix Hall, Stuart: “O Interior da Ciência: Ideologia e a Sociologia do 

Conhecimento”, tradução Rita Lima, in Centre For Contemporary Cultural 
Studies da Universidade de Birmingham: “Da Ideologia”, Rio de Janeiro, 
Zahar, 1980 (da p.15 até p.44). Cf págs. 27 a 31. 

l  Berger, Peter e Luckmann, Thomas: “A Construção Social da 
Realidade: Tratado de Sociologia do Conhecimento”, Trad. Floriano 
Fernandes, Rio de Janeiro, Editora Vozes, 1978, 4ª edição, 247 pp. (1ª 
edição em Inglês, New York, 1966). 

li Cf. Berger, Ibidem op.cit, p. 44. 

lii Cf. Ib. p.247. 

liii  Sartre, Jean Paul: ‘Critique de la Raison Dialectique – Tome I : 
théorie des ensambles pratiques (précedé de Questions de Méthode)’, 
Paris, Gallimard, 1960, 756 pp. Cf: págs.98. 

liv Gurvitch, Georges: “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, trad. 
Mário Giacchino, Caracas, Monte Avila, 1969, 289pp (1ªedição em 
Francês: Paris, PUF, 1966).  

lv Berger, Peter e Luckmann, Thomas: “A Construção Social da 
Realidade: Tratado de Sociologia do Conhecimento”, op. cit.  

lvi Dahrendorf, Ralf : “Ensaios de Teoria da Sociedade”, trad. Regina 
Morel, revisão e notas Evaristo de Moraes Filho, Rio de Janeiro, Zahar e 
EDUSP, 1974, 335 págs. (1ª edição em Inglês, Stanford, EUA, 1968); cf. 
pp.114 a 121. 

lvii Cf. Dahrendorf, Ralf : “Ensaios de Teoria da Sociedade”, trad. 
Regina Morel, revisão e notas Evaristo de Moraes Filho, Rio de Janeiro, 
Zahar e EDUSP, 1974, 335 págs. (1ª ed, Stanford, EUA, 1968); cf. pp.114 
a 121. 

lviii Lefebvre, Henri (1901 –1991): "Psicologia das Classes Sociais", 
in Gurvitch e al.‘ Tratado de Sociologia - vol. 2’, tradução Almeida Santos, 
revisão Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp.505 a 538 
(1ªedição em francês: Paris, PUF, 1960). 

lix Trata-se do dogma herdado dos filósofos do século XVIII (Kant, 
Rousseau) que representam um Eu genérico, uma consciência  idêntica 
em todos, preconceito inconsciente porque não discutido, presente em 
nossos dias nas concepções que simplesmente tomam como natural e 
sem crítica a suposição de uma estrutura lógica na base das sociedades.  

lx Lefebvre, Henri (1901 –1991): "Psicologia das Classes Sociais", in  
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Gurvitch e al.‘ Tratado de Sociologia - vol. 2’, trad. Almeida Santos, 
revisão Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp.505 a 538 
(1ª ed: Paris, PUF, 1960). 

lxi  Trata-se de um aspecto dos psiquismos como fenômenos 
psíquicos totais que é um conceito sociológico de Gurvitch. Ver Lumier, 
Jacob (J.): Psicologia e Sociologia: O Sociólogo como Profissional das 
Ciências Humanas, febrero de 2008, pdf 170 págs. 
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005, p. 109 a 136. 

lxii Lefebvre, Henri: "Psicologia das Classes Sociais", in Gurvitch e al.‘ 
Tratado de Sociologia - vol. 2’, Op. Cit. 

lxiii A obra que, para diferenciar da “Introdução da Contribuição...”, 
alguns autores chamam de "Crítica da Filosofia do Estado de Hegel" e 
outros “Crítica da Filosofia do Direito de Hegel” foi escrita em 1843 e 
contém a discussão cerrada por Marx dos parágrafos 261 a 313 da 
Philosophie du Droit de Hegel (1821) que compõem a seção "Estado". 
Veja o Archives Internet marxistes (AIM): Critique of Hegel’s Philosophy of 

Right: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critiquehpr/index.htm  

lxiv  Ver Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da 
Sociologia –vol.II: antecedentes e perspectivas”, p. 347 sq.; op.cit. 

lxv  Gurvitch: Georges (1894-1965): “O Conceito de Fenômenos 
Psíquicos Totais” in “Tratado de Sociologia - Vol.2”, Revisão: Alberto 
Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto 1968, (1ª edição em Francês: PUF, 
Paris, 1960). 

lxvi Ibid, ibidem 

lxvii Onde a tendência para a abertura característica de todo o fenô-
meno consciente não alcança senão um fraco grau (como as represen-
tações, a memória, as percepções, os sofrimentos, as satisfações, as 
atrações, as repulsas, as alegrias, as tristezas e as cóleras, as veleida-
des e os esforços), a reciprocidade de perspectivas entre a mentalidade 
coletiva e a mentalidade individual resta sumária, é fortemente limitada 
pelas tensões, as defasagens e os conflitos. 

lxviii Problemas de Sociologia da Vida Moral in Gurvitch, G. et al: 
”Tratado de Sociologia - Vol. 2”, revisão Alberto Ferreira, Iniciativas 
Editoriais, Porto, 1968, (1ªed. em Francês: PUF, Paris, 1960),  cap. III. 

lxix Gurvitch, Georges (1894-1965):“Dialectique et Sociologie”, Paris, 
Flammarion, 1962, 312pp., col. Science.    

lxx Ibid, ibidem 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critiquehpr/index.htm
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lxxi Problemas de Sociologia da Vida Moral, in Gurvitch, G. et al: 

”Tratado de Sociologia - Vol. 2”, op.cit. 

lxxii Célestin Bouglé , 1870-1940. 

lxxiii Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon, (Paris, 17 de 
outubro de 1760 — Paris, 19 de maio de 1825).  

lxxiv  Giddens, Anthony: “A Estrutura de Classes das Sociedades 
Avançadas”, op. cit. pág. 25.  

lxxv Gurvitch, Georges (1894-1965): “Problemas de Sociologia do 
Conhecimento. Op. Cit. Cf. pág. 147. 

lxxvi  Gurvitch, G.: “Breve Esboço da História da Sociologia”, in 
Gurvitch et al.: “Tratado de Sociologia - vol.1", trad. Rui Cabeçadas, 
revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964, [da pag.51 
até págs.98]. 2ª edição corrigida (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 
1957). Págs. 57 segs. 

lxxvii  Giddens, Anthony: “A Estrutura de Classes das Sociedades 
Avançadas”, op. cit. pág. 28. 

lxxviii No marco da Segunda Revolução Industrial iniciada na segunda 
metade do século XIX (desenvolvimentos dentro da indústria química, 
elétrica, de petróleo e de aço), a decadência do Estado e do Contrato 
corresponde ao período datado de 1885 a 1914 (Paz Armada), com o 
"neo-imperialismo" levando à contraposição de dois blocos de países: 
Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, por um lado, e, por  outro 
lado, Rússia, França e Inglaterra. 

lxxix Veja Émile Durkheim, Le suicide. Étude de sociologie (1897). 
Paris: Les Presses universitaires de France, 2 éme édition, 1973, 463 pp. 
Col: Bibliothèque de philosophie contemporaine. Cf: p. 421 segs. 

lxxx Outro equívoco é cometido por Sartre que, sem ter em conta o 
problema sociológico da formação de um grupo estruturado, identifica o 
coletivo à sociabilidade das séries ou coleções de indivíduos e suas 
interações (como as pessoas em um ponto de ônibus, por exemplo). Cf. 
Jean Paul Sartre: "Critique de...", op. cit. 

lxxxi Círculo de sociólogos em torno da revista L'Année sociologique  
fundada em 1898 por Émile Durkheim (1858 - 1917). 

lxxxii “Études sur les Classes Sociales”, Paris, Gonthier 1966, 249 pp., 
Col. Médiations (1ª edição em Francês: Paris, Centre de Documentation 
Universitaire-CDU, 1954). Cf: pp.14 sq, pp.164 a 200. 
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lxxxiii  Circunstância esta que parece acontecer com o próprio 

Giddens, quem declara tentar “estabelecer” proposições que “são 
convencionais e já amplamente aceites” (ib.p.20). 

lxxxiv Um exemplo da descrição em parabólicas sobre a variabilidade 
do conhecimento em função dos quadros sociais pode ser conferido no 
documento anexo ao livro já relacionado “Los Marcos Sociales del 
Conocimento”, em que está publicado um relatório de pesquisa sobre o 
conhecimento de outro, com dados empíricos levantados diretamente  no 
mundo das fábricas, que foi realizado junto do Laboratório de Sociologia 
do Conhecimento, dirigido por Gurvitch na antiga École Pratique des 
Hautes Études VIème section – Sorbonne.   

lxxxv Gurvitch assinala que, em relação ao ato de julgar, por exemplo, 
“os critérios de coerência formal e de retidão formal do juízo são sempre 
coletivos, enquanto os critérios de veracidade podem ser umas vezes 
coletivos e outras individuais", cf. Gurvitch, Georges (1894-1965): “Los 
Marcos Sociales del Conocimiento”, trad. Mário Giacchino, Caracas, 
Monte Avila, 1969, 289pp (1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1966).  
págs.22-23. 

lxxxvi  Não se poderia falar, neste último caso, de “classes do 
conhecimento”, em que os gêneros do conhecimento são relacionados 
em hierarquias como componentes dos sistemas cognitivos. 

lxxxvii Gurvitch, G:Los Marcos Sociales del Con…, op.cit. pg. 22. 

lxxxviii Vejam mais informação nos tópicos iniciais deste livro. 

lxxxix Gurvitch, Georges (1894-1965):“Dialectique et Sociologie”, 
Paris, Flammarion, 1962, 312pp., col. Science.  Op.cit. 

xc  Lefebvre, Henri (1901 – 1991): ‘Sociologia de Marx’, tradução 
Carlos Roberto Alves, Rio de Janeiro, Forense, 1968, 145 pp. (1ª edição 
em Francês: Paris, PUF, 1966) Cf. págs. 140 sq. 

xci Cf. ibid, ibidem. 

xcii Gurvitch, G: Los Marcos Sociales del …, op.cit., págs. 27,28. 

xciii  Bachelard, Gaston: “O Novo Espírito Científico”, São Paulo, 
editora Abril, 1974, coleção “Os Pensadores”, vol.XXXVIII, pp.247 a 338  
Versão digital: Nouvel Esprit Cientifique, Paris: Les Presses universitaires de 

France, 10e édition, 1968, 181 pp. Première édition, 1934. Collection: Nouvelle 
encyclopédie philosophique.  

http://classiques.uqac.ca/classiques/bachelard_gaston/nouvel_esprit_scientifique/nou
vel_esprit_scientifique.html  

 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bachelard_gaston/nouvel_esprit_scientifique/nouvel_esprit_scientifique.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/bachelard_gaston/nouvel_esprit_scientifique/nouvel_esprit_scientifique.html
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xciv Ibid, ibidem. 

xcv  A sociologia põe em relevo a afinidade entre o conjunto da 
realidade social e a esfera simbólica.  Há duas maneiras de classificaros 
símbolos: uma, enfocando as colorações dominantes (como aspectos 
das mentalidades a que se ligam), distingue três gêneros de simbolismo 
que atendem a diferenças de graus e não a oposições nítidas, é a 
seguinte: (A) – símbolos sociais com dominante intelectual; (B) – 
símbolos sociais com dominante emotiva e (C) – símbolos sociais com 
dominante ativa e voluntária. Inclui-se na categoria de símbolos sociais 
com dominante intelectual as represen tações coletivas e individuais, as 
medidas, as conceituações das diversas temporalidades e extensõesc 
oncretas,as categorias lógicas, as grandezas matemáticas que evocam 
a noção de infinito (cálculo infinitesimal), os símbolos servindo de 
fundamento ao aparato conceitual de diferentes ciências; a linguagem, 
enfim. Gurvitch, G: Tratado de Sociologia - vol.2, op. Cit. 

xcvi Gurvitch, G: Los Marcos Sociales del …, op.cit., pág. 28. 

xcvii Notem que os tipos de sistemas cognitivos são devidamente 
descritos na mencionada obra de Gurvitch “Los Marcos Sociales del 
Conocimiento”.  

xcviii  O estudo mais detalhado dos Coeficientes Sociais do 
Conhecimento será comentado nos textos 04 e 05 deste “Curso de 
Sociologia do Conhecimento”. 

xcix Como foi dito no Texto anterior deste Curso, regulamentações 
sociais é preferível a “controles sociais” em razão de que a realidade  
social é constringente, comporta censuras sociais difusas, enquanto o 
termo “controle” tem conotação de coerção e repressão, implica a 
vigilância exercida pelos supervisores no mundo da fábrica, portanto é 
um termo com origem e aplicação restrita ao sistema de produção 
capitalista e aos aparelhos organizados com hierarquias bem marcadas. 
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